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Vi har vært, og er i en veldig spesiell tid, og mange ting som vi har tatt som en
selvfølge er ikke en selvfølge likevel. Måneder med sosial distanse,
begrensninger på så mange plan at hele verdenssamfunnet rystes. Da er det
godt å vite at himmelen har svarene vi søker. Gud har full kontroll uansett hva
som måtte skje her på jorden, og Han er vår far som har omsorg for sine barn
(Jesaja 45:11). 

Hva kan da være mer viktig  enn å sette av nødvendig tid til å søke Han i
lønnkammeret, men også sammen som menighet. Gud vil anvende alle
situasjoner, for at mennesker skal søke Han. Vi har på Troens Ord satt av en
dag i uken som vår bønnedag, nemlig torsdagen. Da samles vi på formiddagen i
Haugesund kl. 10 - 12, og så samles vi i Kopervik på kvelden kl. 19.30. På
kvelden har vi også lovsang, undervisning og bønn. Herren kaller oss alle
sammen til å sette av tid til dette. Uansett hva du og jeg måtte gå igjennom av
vanskeligheter og utfordringer, så har himmelen svaret på det vi trenger. "Søk
først Guds rike,  sier Jesus "så skal vi få alt det andre i tillegg." Skal du og jeg bli
stående, vokse i vårt kristenliv, kjenne Jesus på en dypere og mer personlig
måte, så må vi prioritere bønn. Det har vært utrolig gledelig å se flere og flere
komme på torsdagene, og vi ønsker bare å oppfordre, oppmuntre, henstille alle
som ønsker vekkelse, forandring 
og vekst om å komme og stå sammen med oss i bønn. Alle 
har vi travle hverdager, og kanskje ikke det passer hver 
gang, men la oss jobbe for at det kan passe litt oftere, 
planlegge og prioritere. Herren vil velsigne deg og Han
vil gi deg nåde og hjelp til akuratt din situasjon. 

Bønnen smelter oss sammen som søsken og som menighet, 
og bønnen utruster oss for det Herren vil vi skal gjøre. 
Bønnens vei er så spennende og gir oss så mange 
muligheter til å se forandring. Noen har mistet denne 
prioriteringen, og nå kaller Gud oss til å ta opp igjen 
bønnens tjeneste; og den skal bli sterkere enn noen 
gang før. AMEN.

Himmelen har svaret

"Kom nær til Herren, så vil Han komme nær til dere" 
Jakob 4:8

Pastor

Birger Wroldsen



På årsmøte så ble lederskapene i Kopervik og Haugesund slått sammen, og det
er nå ett pastorteam for begge steder. Troens Ord er en menighet på to steder,
og selv om vi er på to lokasjoner, så er vi likevel én menighet. I en oppstartsfase
var det viktig å ha ett lederskap som kun hadde fokus på Haugesund, men nå er
det godt å kunne stå sammen og dra nytte av alle ressursene vi har i
menigheten. 

Pastorene har ansvar for ulike områder av menighetens arbeid og vi ønsker å
bygge team som kan jobbe sammen for å møte de ulike behovene menigheten
har. Einar og Ola har hovedansvar for dette med omsorg, samtaler og forbønn,
og dette er noe som flere i menigheten har på sitt hjerte. Espen har ansvar for
barnearbeidet, samt arbeidet med de som kommer fra andre land. Vi ønsker å
være ett godt hjem for alle som går hos oss, og de som kommer fra andre
nasjoner har mye å tilføre oss som menighet og vi ønsker også å møte dem og
deres behov på en bedre måte enn idag. Trond har også dette med omsorg,
ekteskap og husfelleskap som noe av det han jobber med. John Magne er
kontakten ift ungdomsarbeidet og flere andre ting, så vi jobber enda for å finne
gode måter å jobbe på og utvikle menigheten videre. Birger er hovedpastor og
er leder i pastorteamet, samt misjon og den daglige driften av Troens Ord. Flere
av oss forkynner i menigheten sammen med flere andre, så vi er rikt velsignet.
Glenn har ansvar for tirsdagene med kontaktsenteret, evangeliserende arbeid
og oppfølging av nyfrelste, sang og musikk, samt forkynnelse og mye praktisk i
Haugesund. 

Dette ble en kort presentasjon, og ønsker du å være med å bidra på ett eller
flere felt i menighetens arbeid, så ta kontakt. Troens Ord er en menighet som er
rikt utrustet med masse flotte mennesker som har gaver på alle områder, og ber
og arbeider for at flere og flere skal komme inn i det Gud har for den enkelte.

Pastor-teamet på Troens Ord



Vi har flere husfelleskap på mange ulike steder
på Haugalandet som er en veldig viktig del av
menighetens indre liv. Det å komme sammen i
mindre felleskap for å dele liv og tro er utrolig
verdifullt. Ønsker du vite mer og finne et
husfelleskap som kan passe deg, så ta kontakt
med oss. Trond Langåker har mobil nr 909 48
024 og er kontaktperson for husfelleskapene. 

Husfelleskap på Troens Ord

Vi har mange gode folk som både ber og prater med folk hele tiden. På Troens
Ord så er det Einar Andersen og Ola Melkeråen som har ett hovedansvar for
dette. Ønsker du samtale, forbønn eller besøk av noen, så ta kontakt med oss. Vi
har både menn og damer som står i denne tjenesten, så ta kontakt og du vil bli
satt i kontakt med noen som vil betjene deg og det du har behov for. Vi ber for
folk og ulike behov i stort sett alle møter, men vi ønsker å ha ett ekstra fokus på
dette på torsdagene, og da spesielt kveldssamlingene i Kopervik. 

Omsorg og forbønnstjeneste

Einar Andersen : 988 99 156 
Ola Melkeråen : 404 27 140



Som alle andre land, så har Kenya måttet stenge ned og alle skoler og
universiteter ble stengt fram til januar 2021. Barna på senteret måtte hjem til
sine familier og først nå har de fått lov å komme tilbake. Vi har gjennom lokale
myndigheter fått søkt og fått godkjent å få barna som bor på senteret tilbake,
de får ikke ha vanlig skolegang, men annen type undervisning. 

I denne perioden som barna har vært hjemme, så har vi hatt folk som har
besøkt mange av barna og sett at de har det bra. Det har også vært telefonisk
kontakt med alle, for å sjekke at de har det bra. Barna kom tilbake første uka i
oktober og er utrolig glade for å ha kommet tilbake. 

Martine Wroldsen fikk inn over 130 00 kr i vår til inntekt for nytt kjøkken, og
det er nå på plass og i i funksjon. I tillegg er det mange andre ting som er blitt
ordnet på og vi har også måttet gjøre en del ting før barna kom tilbake med
tanke på smittevern.

Vi håper og ber at alt vil bli normalisert så fort som mulig og at barna får
ordentlig skolegang snarest mulig. Vi håper å kunne arrangere turer til Kenya
igjen neste år. Ønsker du å være med så ta kontakt, så får du mer informasjon. 

Takk til alle som er med å gir, enten månedlig beløp eller dere som er faddere, vi
er så glade og takknemlige for å kunne være til velsignelse for Masai folket og
da spesielt barna våres i Kenya. Om du ikke er Misjonspartner, og ønsker å
være med på dette, så send meg en epost eller ta kontakt så får du mer
informasjon. Kontonummer og Vipps står på baksiden av bladet.

Misjonssenteret i 
Masai Mara 



Det har vært arrangert kvinnemøter på Troens Ord med ujevne mellomrom
siste årene, men de har vært veldig bra og godt besøkt. 

Fredag 16. Oktober arrangerte Troens ord et internasjonalt kvinnemøte i
Kopervik, med fokus på det kulturelle mangfoldet, og fellesskapet. Det ble
servert nydelig mat fra både Afrika og Sør Amerika. Det ble delt sterke
vitnesbyrd om hvordan Gud er vårt lys, vår hjelper og helbreder. Han tar oss
gjennom de vanskeligste situasjoner. Bønn og faste er et mektig våpen og Gud
ønsker å tale til oss. 

Fredag 26. November ønsker vi velkommen til et nytt kvinnemøte på troens
ord, da er det Lyla Granberg som skal forkynne Guds ord. Hjertelig velkommen.

Kvinnemøte på Troens Ord



Det var med stor spenning og forventning vi satte igang en møteuke som starta
på tirsdagen og fortsatte hver dag til og med søndagen. Bønn på dagene og møter
på kveldene. Møtene var godt besøkt hver kveld og Geir og Håkon delte viktige
budskaper som Herren hadde lagt på deres hjerter. Hver kveld var det
mennesker som delte vitnesbyrd og det var gode bønnesamlinger som også
hadde godt oppmøte. Mange fikk en berøring av Herren og vi kjenner i
etterkant en stor takknemlighet til Herren. Gud vil igjen gjeste Haugesund og
Karmøy, nøkkelen er ett innviet folk som søker Gud og forteller andre om Jesus.
Vi fikk også samle inn godt over 40 000,- til Nordic Mission sitt misjonsarbeid i
Ukraina. 

Det er så viktig å kunne ha uker, der vi samles kveld etter kveld, og der Guds
Ord og Guds nærvær får «behandle» oss over tid. Vi er takknemlig for «vanlige»
uker med bønn og med søndagsmøter og husfelleskap, men vi lengter etter noe
mer, og vet at Gud må få større innflytelse i livene våres. Nettopp derfor er
sånne uker og tider utrolig viktig, og vi må prioritere og planlegge ift barn og
jobb, sette Guds rike først, da vil Herren møte og velsigne den enkelte på en
herlig måte.

Flott møteuke med Håkon Fagervik
og Geir Johannessen



Kjell og Birger har nå laget 20 nye programmer som 
vises på Visjon Norge hver tirsdag kl 18:00 og sendes 
da i reprise på Onsdager kl 11.00. Først ble det laget 10
programmer om Tro ut fra Hebreerne 11, deretter 10 programmer om bønn, og
nå vises de neste 10 programmene som omhandler Den Hellige Ånd. Vi har
også laget 10 programmer om det å være en Jesu disippel , som blir sendt
fortløpende etter de programmene som sendes nå. 

Det er en stor velsignelse å kunne ha disse viktige sesjonene sammen med Kjell,
som har levd så lenge sammen med Herren. Han er ett oppkomme av
åpenbaring og innsikt, og vi har en lett tone og programmene inneholder gode
samtaler, humor og innsikt i viktige temaer. Disse programmene kan også
brukes i husfelleskap som ett utgangspunkt for gode samtaler. Programmene er
på 25 minutter. Man kan også laste ned en app som heter "TV Vision Norway"
og her ligger alle programmene tilgjengelig under «det står i Bibelen».

Undervisningsprogrammer på Visjon Norge

Kjell Halltorp og Birger Wroldsen



Vi er jo i en spesiell tid og må forholde oss til de
 smittevernsreglene som myndighetene har gitt
 oss. Det betyr at vi må ha påmelding til møtene, 
og at vi må holde nødvendig avstand til de som 
ikke er våre nærkontakter. I tillegg til dette så er
 det selvsagt viktig å sprite hendene, og er du syk
 eller har symptomer så må du være hjemme. 
Hvis det skulle skje at du blir smittet, så må vi få
 beskjed så fort som mulig, samt info om hvilke
møter du har vært på, vi vil jo finne det ut 
gjennom de registreringene vi har, men hvis 
noe sånt skjer, så må vi få beskjed. Vi har et felles ansvar for hverandre og for
at Troens Ord er et trygt sted å komme. Synes vi har klart dette ganske så bra,
men viktig å minne hverandre på dette med jevne mellomrom.

Dette er en årlig satsing for å samle inn penger til Misjonssenteret vårt i Masai
Mara. Barna er tilbake og vi har måtte gjøre en del forandringer for nettopp å få
tillatelse til å ha barna på senteret. Vi bygger videre og senteret er i stadig
forbedring og dette er et fantastisk arbeid for de mest sårbare barna blant
Masai folket. Hva kan du bidra med? Vi selger jo alt av håndlagte ting,
julekaker, lefser, sveler ++ ting som er strikket eller annet håndarbeid - ja alt
som vil være fint som julegaver etc. Har du noe ekstra fine ting som kan være
bra for auksjon, så er det også kjempefint. Ta kontakt med Marianne Solås som i
mange år har gjort en enorm innsats for misjon og julemarkedene. Marianne
sitt telefon nr er : 47388199 - Takk til alle som er med å bidrar.

Smittevern - Hold avstand , Herren er nær

Julemarked på Troens Ord 5.- 6. desember



BØNNEKONFERANSE I HAUGESUND
6-10 Januar 2021

Vi gleder oss veldig til disse dagene i Maritim Hall i Haugesund. Mange har
allerede meldt seg på, men det er fremdeles ledige plasser. Vi kan dessverre ikke
ha åpne kveldsmøter, så alle som skal være med må melde seg på.
Påmeldingsavgiften er på 900 kr for hele eller deler av konferansen. Dette fordi
vi bare kan ha 200 deltakere og må få dette til å gå rundt økonomisk. 

"Land land land Hør Herrens Ord" det er tema for dagene, og vi ønsker å søke
Herren, lytte inn hva Han vil tale til oss i bønn og gjennom de forkynnere som
deltar disse dagene. Dennis og David kjenner vi fra før av og de bringer alltid inn
noe friskt og retningsgivende i sin forkynnelse. Alv Magnus, Annie Schaug og
Magritt Brustad er også forkynnere med profetisk dimensjon i sine tjenster.
Magritt er professor i ernæring på Universitetet i Tromsø og har i mange år ledet
ett felles bønnearbeid som har hatt stor innflytelse i Tromsø. Taler mye på
konferanser over hele landet og er en herlig forkynner som vi gleder oss til å få
besøk av.

Sett av dagene, bo gjerne på hotellet og få roen under disse dagene. Smittevern
vil bli godt ivaretatt av hotellet og vi kan konsentrere oss om konferansen.
Påmelding via checkin.no og her melder du også på til lunch det gjøres ved å
trykke inn «ny deltaker» og så skrive inn ditt eget navn igjen og da bestille bare
lunch, så har du fått ordnet det. Hotelbestilling gjøres direkte med hotellet og
bare bruk Troens Ord som referanse, så får du prisen på 700 kr for enkeltrom og
900 for dobbeltrom.



Årene går fort og det er allerede 20 år siden Troens
Ord ble stiftet og dette må vi feire, tross korona
restriksjoner. Vi starter på Lørdagen med Julebord og
julekonsert som vi pleier, og fortsetter markeringen
av 20 års jubileet på Søndagen. Jørn Strand blir med å
forkynner i Søndagens møter og vi er utrolig glad for
at Jørn og Pernille blir med oss denne helga.
Julekonserten blir 
med Ingebjørg Andrea Ådnanes, 
og det blir ellers tradisjonell 
julemat som serveres. Vi har 
begrenset med plasser på grunn 
av koronarestriksjoner, og 
påmeldinger skjer på sms til 
Birger 40227877. Vi tar ingen 
pris for selve julebordet, men 
vi tar opp en gave / kollekt .

TROENS ORD 20 ÅR - JULEBORD OG
JUBILEUMSHELG 12 og 13 DESEMBER

Skattefradrag på tiende og gaver

Det er mulig å få fradrag på skatten for tiende og gaver som blir gitt til
menigheten Troens Ord. For 2019 kan man få fradrag for inntil 50.000kr.
Gaver og tiende må settes inn på følgende kontoer:
Troens Ord Kopervik: 3361.07.07470
Troens Ord Haugesund: 3361.19.86721
Beløp må merkes med navn.

For de som ikke får fradrag i dag, og ønsker å få det, kontakt Solfrid Valvik for
mer info, tlf 95221723 eller Mail solfrid@soltin.no.
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