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Velkommen til Troens Ord!

Vi er en flergenerasjons menighet som har faste møter i Kopervik på Karmøy 
og i Haugesund. Mye har skjedd i løpet av de snart 20 årene vi har eksistert. 
Vi begynte å ha møter på Vea og fikk etterhvert kjøpt eget lokale. I 2014 
begynte vi å ha møter på Betania, De Frie Evangeliske Forsamlinger i 
Kopervik, et samarbeid som endte med fusjon av menighetene i 2015. I dag 
har Troens Ord ukentlige samlinger både i Kopervik og Haugesund.
 
Vi ønsker å være ett åndelig hjem som fostrer etterfølgere av Jesus Kristus - 
en menighet for alle generasjoner som samles for å tilbe og ære vår frelser og 
mester. Menigheten skal være et bønnens hus, derfor har vi flere bønnemøter 
ulike tidspunkt løpet av uken. Vi tror at bønn er nøkkelen til vekkelse, 
fornyelse og å kunne leve nært Gud og i Hans gode vilje.
 
Vi har husfellesskap på Karmøy og Haugesund. Cafemøter 
har vi i Haugesund på lørdager, og det er også dagen da 
ungdommene samles i Kopervik. Søndag formiddagsmøte 
har vi i Kopervik, med søndagsskole for barna. Søndag 
kveld er i Haugesund etterfulgt av cafè og fellesskap
 i kjelleren.
 
Velkommen skal du være! Lurer du på noe så ta
 kontakt med oss,  Gud velsigne deg

Pastor

Birger Wroldsen

Kontaktinfo

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



Bidra

Ønsker du å bidra, bli partner eller fadder til våre prosjekter, ta kontakt 
på wroldsen@gmail.com for mer info. Du kan også gi en gave til 
misjonsarbeidet.
 
Masai Misjon:             Kontonr.: 3361.11.74271   |   Vipps: #126826
Argentina:                   Kontonr.: 3138 51 24557 
Reach The Nations: Kontonr.: 3361.19.38026  

Misjon

MASAI MISJON

Vi har sammen med Jesse Karanja og Mizpha bønnesenter 
bygd opp en misjonsstasjon midt i hjertet av Masai Mara. 
Senteret har et barnehjem med 42 barn, en skole med ca. 80 
barn, samt et gjestesenter der man kan komme å oppleve 
Kenya. Det bygges nå også et bønnesenter med bønn og 
lovsang 24/7. Ønsker du bli partner i dette viktige arbeidet, så 
ta kontakt

ARGENTINA

Anita og Jan Bjarne Skrøvje har arbeidet i Argentina siden 
1993. Etter flere år i Tucuman arbeider de nå i fjellene i El 
Mollar med en menighet i et krevende område med mye 
spiritsme, helgensdyrkelse, etc. Ta kontakt for mer info og 
om du ønsker å støtte.

REACH THE NATIONS OG MIDTØSTEN

Kjell Haltorp startet misjonsorganisasjonen Reach the 
nation for over 20 år siden har gjort en formidabel jobb 
hovedsaklig i midtøsten og Balkan. Det drives en 
bibelskole i Amman, og ønsket er å starte flere i sentrale 
byer i midtøsten. Pastorer og ledere samles også til 
inspirasjon, undervisning og fellesskap, noe som er av stor 
betydning i disse krevende områdene. Ta kontakt for mer 
info og muligheter til å støtte.
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Troens Ord Kopervik

Man.  20:00        Bønnemøte
Tirs.    11:00         Bønnemøte
Ons.   06:00         Bønnemøte 
             19:00         Kveldsbibelskole
                               (partallsuker)
             19:00         Husfellesskap
                               (oddetallsuker)
Lør.     20:00        Ungdomsmøte
Søn.     11:00        Gudstjeneste 
                              m/søndagsskole

ØVRE EIDEVEGEN 2   |   4250 KOPARVIK

KONTONR.:    3361.07.07470  
VIPPS:                #12545                 

Troens Ord Haugesund

KIRKEGATEN 127   |   5527 HAUGESUND

KONTONR.:    3361.19.86721
VIPPS:                #126828          

Ons.    19:00         Kveldsbibelskole
                               (partallsuker)
             19:00         Husfellesskap
                               (oddetallsuker)
Tors.   09:00        Bønnemøte
Lør.     20:00        Cafèmøte
Søn.     19:00        Gudstjeneste 


