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"For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Fredstanker
og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Jeremia 29:11



Åpning av Evangeliesenterets
Kontaktsenter i Haugesund

Lørdag 27.april var det åpning av Evangeliesenterets Kontaktsenter i
Haugesund i Troens Ord sine lokaler i byen. På åpningsmøtet var
Evangeliesenteret representert ved Merethe Aanestad, som er leder for
kontaktsentrene i Stavanger, Sandnes og Jørpeland, og Pål Andre Wigart, som
er marked- og innsamlingsleder i Evangeliesenteret. Trond Eriksen kom med
en videohilsen i åpningsmøtet, da han dessverre var forhindret fra å være
tilstede. Han uttrykte stor glede over at Evangeliesenteret nå har startet
Kontaktsenter i Haugesund i samarbeid med Troens Ord.
 
Glenn har over lengre tid samarbeidet med Evangeliesenteret og sendt
mennesker til rehabilitering. Gjennom dette arbeidet har han gjort seg
erfaringer med hvordan senteret jobber, og det er ut ifra denne kontakten at
tanken om et kontaktsenter i Haugesund vokste frem.
 
Målet med Kontaktsenteret er å bygge relasjoner og bli kjent med mennesker
som ønsker å få hjelp til å komme seg ut av et liv i rus. Kontaktsenteret
kommer til å være tilstede på ulike arenaer for å skape denne kontakten. Det
vil bla. være en representant fra Kontaktsenteret    tilstede på Frelsesarmeens
matutdeling på fredager, og på Heart/Håpets havns matutdeling under broen,
som også er på fredager. På lørdager vil det bli servert et varmt måltid mat fra
kl. 18.00 - 19.00, med påfølgende Cafèmøte. Cafêmøtet begynner kl. 19.00.
 
Kontaktsenteret trenger frivillige som ønsker å hjelpe til. Ta kontakt med
Glenn Wiik om du ønsker å engasjere deg i dette arbeidet.



Menighetstur til Stemnestaden 
20.-22. September

Snart skal vi på tur igjen sammen som menighet til Stemnestaden i Tysvær. Vi
hadde en kjempebra tur på samme tidspunkt ifjor og da var vi sammen på
Fredtun i Skudenes. Dette ble en herlig helg for store og små , og alle som var
med storkoste seg. Eneste var at det ble litt for liten plass på Fredtun og derfor
har vi booket Stemnestaden som er ett flott leirsted med masse muligheter.
Det blir samlinger for store og små, aktiviteter og konkurranser, god mat og
fellesskap hører med og vi blir bedre kjent ved å være sammen ei helg som
dette. 
 
Program for helga kommer etterhvert, men det blir omtrent som helga vi
hadde sammen på Fredtun. Håkon Fagervik blir med oss som forkynner og
vil sammen med Birger dele denne helga. 
 
Priser:
Voksen:                         685,- pr døgn og 1370,- for helge helga med full pensjon. 
Ungdom 12-15 år:     500,- per døgn.
Barn 4-11 år:               365,- per døgn. 
 
Maxpris per familie for hele helga er 4470,-.
Man regner to døgn, fredag til søndag. 
 
Påmelding til Sigrunn Wiik:
tlf:: 97 60 71 37   -   epost: sigrunn.wiik@tysvær.kommune.no



Nyhetsbrev fra Kenya 

"Jeg har akkurat kommet hjem fra min tredje tur til Masai 
Mara, denne gangen to måneder. Og som alltid sitter jeg
 igjen med mange inntrykk.
 
Når barna dro hjem på ferie i April, brukte vi mye tid på
å besøke barna hjemme. Det var fantastisk å møte takk-
nemlige og ydmyke foreldre og relasjoner med tårer i 
øyene. Vi fikk tilbakemeldinger om at noen foreldre ikke lengre vil omskjære
og gifte bort døtrene sine, fordi vi hadde gitt dem en fremtid. Tilbakemeldinger
om at mennesker har fått troen på Gud, fordi de ser at Gud er i stand til å gjøre
det ingen mennesker kunne. Tilbakemeldinger om at barna ber hver morgen
og kveld når de er hjemme, det samme som vi gjør på barnehjemmet. 
 
Det som fascinerer meg mest er hvordan barn helt ned til 5 år har lært seg å gi
Gud ære i alle situasjoner, uansett hvor mørkt det kan være. Hver morgen og
kveld finner jeg barna på kne og tale i tunger. Og hver dag lærer de meg nye
ting.. om takknemlighet, om nestekjærlighet. For dette er virkelig noe de har
grepet. De takker Gud for alt i alle omstendigheter, og de takker for ting jeg fra
Norge har tatt som en selvfølge. En seng å sove i, gå til sengs mett, vann til å
dusje, en fotball, få gå på skole, et gjerde som beskytter dem for farlige dyr. Til
deg som er fadder: vit at barnet ditt ber for deg og familien din hver eneste dag.
De går ned på kne med tårer i øyene og takker Gud for deg. Du er med å så inn i
Guds rike og dette er noe som jeg er heldig å få se fruktene av."
 
Gud velsigne deg!
- Martine Wroldsen



Arbeidet på misjonssenteret fortsetter |
Info om turer høsten 2019

Det var påbegynt ett skolebygg i høst som ble tatt av en storm og dermed måtte
vi gå grundigere tilverks og bygge med ordentlig materiale. Tanken var å bygge
noe som kunne brukes raskt og heller forsterke det underveis, men det ble for
mye vind og alt raste sammen. Nå er snart skolebygningen med 6 nye
klasserom klar og det blir fantastisk for barna og lærerne. Den ene kua har fått
kalv og det er også satt opp ett hønsehus, så det yrer av liv på misjonssenteret.
        Denne høsten blir det 4 turer som du kan være med på, første turen er i
høstferien med avreise fredag 4. oktober og man kommer hjem søndag 13.
oktober, det blir å bo på misjonssenteret, to dager med safari, besøke
masailandsby ++ og en unik mulighet å ta med ett barn eller to for å oppleve
Afrika. Allerde ca 10 som har meldt seg på og er klar til å reise. 
        Turene i november starter med avreise Søndag 10 november og dette blir
en tur der det også vil være pastor og lederkonferanse på misjonssenteret. Det
er ventet flere hundre pastorer og ledere og det blir herlige dager med
undervisning, bønn og felleskap. Kjell Haltorp vil sammen med Birger , Jesse
Karanja og William Mainka undervise. Det blir også Safari og få oppleve Kenya. 
        Mjølløstgjengen med Sigurd Bylund i spissen vil komme til Kenya ca 18
november og være til mandag 25 november og det er mulig å være med på
denne turen om datoene passer, Birger vil være i Kenya hele denne perioden.
Den siste turen som mange allerede har meldt seg på er med avreise fra Norge
Onsdag 27 november og vi besøker Misjonssenteret , Safari og flotte dager
sammen med barna ++ så reiser vi til bønnesenteret til Jesse og den store
bønnekonferansen som er der, vi reiser hjem Lørdag 7 desember og lander da i
Norge Søndag 8 desember. 
        Er du interessert i å være med, så ta kontakt med Birger og så får du mer
info. Har du bestemt deg for å være med, så har vi et påmeldingsgebyr på 1500
kr for å holde av plassen, dette trekkes av på fullpris, men refunderes ikke ved
kansellering. Dette blir fantastiske turer og håper du blir med oss til Kenya.



Hva skjer fremover...

Nok engang vil vi samles ute hos Solveig og Geir Arne i Skjoldastraumen på St
hans aften. Vi begynner kl 18.00 med å fyre opp griller og spise sammen, blir
leker for barna og godt fellesskap. Ca kl 20.00 fyrer vi opp bålet og etterpå blir
det sang og Birger vil dele noe med oss. Sett av kvelden og ta turen.

ST. HANS AFTEN   |   23. JUNI 18:00   |   SKJOLDASTRAUMEN

BØNNEKONFERANSEN FLYTTES TIL MARITIM HALL I HAUGESUND

Fra 8. - 12. januar 2020 blir det bønnekonferanse i Haugesund. Vi har fått gode
avtaler og man får enkeltrom med frokost for 700 kr og dobbeltrom for 900 kr
disse dagene. Konferansen vil koste 800 kr per person for alle dagene og ønsker
man lunchbuffe så koster det 1400,- per person for alle dagene. Påmelding via
checkin fra 1 juli . Programmet blir omtrent som tidligere med tanke på
tidspunkt og innhold, mange av de forkynnerne som vi kjenner kommer og
noen nye. Pastor Juan Cano Lopez fra Madrid vil være en av talerne neste år ,
han står i vekkelse i Madrid og samler flere tusen hver eneste uke.
Bønnesamlinger midt i uka som samler 8-900 mennesker, bønnenetter der flere
hundre holder ut i bønn hele natta, og en menighet som har vært i vekst
gjennom mange år. I tillegg kommer Stephan Christiansen, Jørn Strand, Randi
Filtvedt, Jørn Strand og flere.. Lovsangen ved Tove og Jan Honningdal + Anders
Skarpsno m team - Så dette blir en fantastisk start på året. Booking av hotellrom
ordner man selv og det kommer ett booking nr som man bruker fra 1 juli.



Vi vil ha møter gjennom hele sommeren - men i
juli måned og halve august vil det kun være
formiddagsmøter i Kopervik. Vi vil også ha
bønnemøter hver mandag gjennom sommeren kl
20.00 på Troens Ord Kopervik. Det kan bli flere
samlinger - da vil det bli bekjentgjort via sms
tjenesten.

SOMMER PÅ TROENS ORD

SØNDAG 16 JUNI - ARGENTINA MISJONSDAG

Anita og Jan Bjarne Skrøvje vil dele ferske
nyheter fra arbeidet i Argentina, Berner Solås vil
også delta i møtet. Etter møte blir det auksjon av
mange flotte ting til inntekt for arbeidet. Som
vanlig blir det salg av middag og kaker etter møte .
Jan Bjarne taler også på kvelden på Troens Ord
Haugesund

KVELDSBIBELSKOLE TIL HØSTEN

Det har vært utrolig herlig å samles disse onsdagene og få god tid til å studere
Guds Ord sammen. Vi fortsetter i høst og her er en oversikt over onsdagene, det
kan bli forandringer, men dette er ett godt utgangspunkt. I tillegg vil det bli ett
par lørdager som det kommer mer info om. Sett av datoene og bli med på
bibelskolen på Troens Ord, undervisning, mat og fellesskap og ingen påmelding,
men åpen for alle.

SMS-VARSEL

Send en tekstmelding med ordet TRO til 2065. 
Du vil du få informasjon om kommende møter. Tjenesten er gratis
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Kopervik

ØVRE EIDEVEGEN 2   |   4250 KOPARVIK

KONTONR.:    3361.07.07470  
VIPPS:                #12545                 

Haugesund

KIRKEGATEN 127   |   5527 HAUGESUND

KONTONR.:    3361.19.86721
VIPPS:                #126828          

Misjon

Masai Misjon:             Kontonr.: 3361.11.74271   |   Vipps: #126826
Argentina:                   Kontonr.: 3138 51 24557 
Reach The Nations: Kontonr.: 3361.19.38026  

Birger Wroldsen, pastor                                    +47 40 22 78 77
Sara og Ragnar Solås, ungsomsledere          +47 97 77 86 27
Anne Marit Pedersen, søndagsskole            +47 98 42 43 67
Glenn Wiik, evangelist/cafè                            +47 90 94 20 49
                       
kontakt@troensord.no   |   www.troensord.no

Kontaktinfo


