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Det er en stor utfordring å få inn på noen få linjer, noe så stort og fantastisk som det
Guds menighet på jorden er. Noen har sagt at Menigheten er Guds største mirakel,
og jeg tror det er sant ! Den samme kraft som Gud lot virke i Kristus da han reiste
han opp fra de døde, har han plantet inn i menigheten. Kristus som er satt høyt over
all myndighet og makt og kraft og herredømme, ja over hvert navn som nevnes
både nå og i den kommende tidsalder, han er hodet for Menigheten!

Alle ting er lagt under hans føtter, og det vil si at menigheten som er Kristi legeme på
jorden, er satt til å regjere i Jesu navn. Guds folk er ikke tilstede på denne jord for å
klage på ondskapen, heller ikke for å lide på grunn av ondskapen (selv om vi
selvfølgelig kjenner smerte på grunn av syndens herjinger). Menighetens kall er å
gjøre ende på ondskapen. Med det mener jeg ikke at all ondskap og elendighet i
verden vil forsvinne, for det lærer ikke Guds ord. Men midt i denne verden som
ligger i det onde, så hersker og regjerer Kristus over synd og elendighet gjennom
Menighete . Seieren på Golgata kors er Menighetens seier. Og den seieren må gjøres
kjent for maktene og myndighetene i åndens verden gjennom Menigheten.

Men dersom Menigheten mangler åpenbaring om sin stilling som seierherre i
Kristus, vil den ikke operere som en erobrer, men som en passiv iaktager til det som
skjer i samfunnet. Eller det som mye verre er; bli en aktiv deltager i å fremme synd
og elendighet. Menigheten må være på hugget som Guds hellige folk, og stadig innta
nytt land. Kraften og salvelsen i navnet Jesus må  slippes løs, så ondskapen viker
tilbake, og Menigheten 
blir det stedet der Den Hellige Ånd får 
virke frem Guds overnaturlige liv. Finnes
ikke noe større på denne jord enn en 
menighet der Ånden får skape frihet! 
Frihet fra synd , tvang og elendighet 
halleluja. 

Menigheten; stedet der himmelen
berører jorden. 

Anita og 
Jan Bjarne Skrøvje



Menigheten er en organisme. Det første og største kjennetegnet 
på en organisme er liv. For et fantastisk ord: LIV. Jesu eget liv 
plantet i Menigheten ved Ånden. Det som knytter 
menighetens medlemmer sammen er ikke meninger, ideer, 
tanker, smak former eller skikk, men liv. Vi har blitt født inn 
i det samme liv. Det er derfor du kan gå til hvilken krok du vil i verden, til hvilket
språk du vil , og til hvilken kultur du vil, dersom du der finner et menneske som er
født på ny ved Guds Ånd, så er du ett med det mennesket .
 
Det er Menigheten. Det er Guds mirakel på Jord. Det er det seirende og oppegående
folket . Det folket som har det beste i vente! Så reise deg på dine føtter du Guds
Menighet og gå frem i seier i Jesu Kristi navn!
 
Med vennlig hilsen deres utsendte medarbeidere 
Anita og Jan Bjarne skrøvje. 

Litt tidligere enn før så satser vi igjen på Misjon og julemesse på Troens Ord i
Kopervik og alle inntekter går til misjonssenteret i Kenya. Vi starter opp
torsdagen, og hver dag blir det en konsert og masse flott du kan få kjøpt. 

Torsdagen vil Dag Arne Saltnes med band ha en Åge Samuelsen konsert,
Fredagen vil Heart musikken med Kristin Apeland i spissen synge og vitne,
Lørdagen vil Camilla og Ingvar Hemnes ha en konsert. Søndagen blir det møte
med middag etterpå. 

Hadde vært flott om veldig mange kunne bidra med ett eller annet. Vi trenger
kaker, julekaker eller annet som kan selges både i kafeen og ellers poser med
julekaker som folk kan ta med. Vi ønsker også ha ett bruktmarked med ting
som folk vil gi til inntekt for misjon. Vi ønsker jo fine ting som kanskje kan
fungere som julegaver. Tenker på fine pynteting, kniver, verktøy eller annet
som du har liggende og som du kan gi bort til dette bruktmarkedet. 

Ta kontakt med Mette Gård på telefon : 92 65 70 57 om hva du kan bake eller
bidra med. 

Misjon og julemesse 4.-7. November 



Tiden går fort og i januar så samles vi i Maritim hall i Haugesund 5.-9. januar,
så sett av dagene og planlegg allerede nå disse dagene. Dette er den absolutt
beste måten å starte ett nytt år på, nemlig sammen med Guds folk i bønn og
innvielse. Dagene blir pakket med bønn, lovsang og sterk undervisning av
mange Herrens tjenere. 

Dennis Greenidge og David Hathaway kommer fra England, videre så vil
Håkon Fagervik, Elin Fagerbakke, Randi Filtvedt Johansen, Halvard
Hasseløy, Birger Wroldsen, pastor Albert og Kjell Haltorp være med å
undervise disse dagene. Lovsangen ledes av Inger Anita og Kjetil Olsen med
team. 

Påmelding er via checkin.no og du skriver bare inn "bønnekonferanse", og da
vil du komme til arrangementet og kan starte påmeldingen. 
Har du problemer med påmelding, kontakt  Solfrid på tlf.: 95 22 17 23. 

BE for disse viktige dagene og vær med å forberede dagene på den måten.
Temaet er «for en tid som denne» og vi tror Gud vil dele med oss viktige ting for
nettopp denne tiden vi nå lever. Kan ikke annet enn å anbefale å oppfordre deg
til å være med, ta gjerne fri fra jobben og gi disse dagene til Herren og la Gud få
berøre og utruste oss alle for tiden som kommer. 

Priser (alt bestilles via checkin):
Konferansen: 950,- (alle dagene) eler 400,- (en enkelt dag)
Kveldsmøtene er gratis og  åpne for alle. 
Dobbeltrom: 900,-
Enkeltrom: 700,-
Lunch, per dag: 225,-

Bønnekonferanse i Scandic Maritim
Hall i Haugesund 



Troens Ord planter menighet i Etne 

Etne har lagt på våre hjerter i lang tid og endelig er vi kommet igang med
husmøter, men også med offentlig møte på kulturhuset i Etne. Vi har brukt
mandagene til nå, men det kan bli endring på det etterhvert, men det spiller ikke
så mye hvilken dag vi samles om hungeren og tørsten er stor nok.  Og det er noe
vi har merket nå i starten, takknemlighet og forventning over det som skjer og
for tiden som kommer. 

Vi har jo en god del fra Etne og omegn som allerede tilhører Troens Ord, men
også flere som ønsker å bli med i arbeidet som Troens Ord har starta opp i Etne.
Vær med å be for Etne, og de omkringliggende bygdene, mange som trenger å få
høre evangeliet og ett felleskap som kan være ett åndelig hjem. 



Endelig får vi kommet igang med Bibelskolen som har vært planlagt lenge,
men som har vært på vent på grunn av pandemien. I skrivende stund så er
Birger og Kjell i Kairo og gjør nødvendig planlegging, samt møter med
pastorer og kommende studenter. 

Egypt er en enormt stor nasjon med ca 120 millioner mennesker, bare i stor
Kairo så er det 24 millioner mennesker. Nå er det stabilt politisk og de kristne
får stort sett være i fred, og landets president har tålig kontroll over de
radikale gruppene innenfor Islam. 

Vi skal ha Bibelskolen på ett gjestehus litt utenfor sentrale Kairo, men ikke så
langt fra flyplassen. De vil bo og være sammen fra torsdag til Søndag morgen
og ha undervisning hele dagene. Dette kullet med elever vil vi ha på
Bibelskole i 18 måneder og da ca 15 uke-samlinger iløpet av studietiden.
Moody Girgis som også har vært og talt på bønnekonferansen vil være rektor,
og følge opp elevene gjennom studietiden. Lærerkrefter fra Egypt, Midtøsten
og Norge vil komme og undervise og også da være sammen med elevene de
dagene de underviser. 

Be for Bibelskolen og for alle elevene som skal gå denne skolen. Vi ønsker å gi
dem god, sunn og livsforvandlende undervisning slik at de blir grunnfestet i
sin relasjon til Herren, men også at de skal få klarhet i Guds kall, og at de blir
utrustet til tjeneste.. 

Bibelskole i Kairo 





Julekonsert med Arvid og Ragnhild Pettersen og band - Troens Ord 
Kopervik 15. des. kl. 19.00 Vi starter kvelden med en «julekvelds» og så blir
det julekonsert etterpå. God mat og felleskap samt nydelig sang og musikk
fremført av team Pettersen med flere. 

Prisen for alt sammen er 250 kr for voksne og 200 kr for alle som ikke har
fast inntekt. Det blir liggende påmeldingsskjema på Troens Ord i Kopervik og
Haugesund og påmelding skjer innen Mandag 13. desember. Du kan også
sende en sms til 40 22 78 77 for påmelding, må ha navn på alle som du melder
på. 



22. -24. April så reiser vi sammen til Vøringsfossen
hotel i Eidfjord og får flotte dager sammen. Vi har
fått gode priser og håper vi kan bli en stor gjeng fra
Troens Ord som blir med på dette. Vi får også med
oss Stefan Salmonsson som vil være med å dele Guds
Ord med oss denne helgen. 

Eidfjord er en nydelig plass, og vi tar oss en tur opp
til Vøringsfossen og ellers kan vi se oss rundt i
Eidfjord.

Pris:
Inkludert 2 netter, 2 frokoster og nydelig middagsbuffet
fredag og lørdag. Vi får også kaffe/te/ vann, samt noe
å bite i når vi har seminar.
Dobbeltrom, per. pers.: 1900,-
Enkeltrom, per. pers.: 2600,- 

 Sett av dagene og så kommer det mer info om
program og påmelding. 

Menighetstur til Eidfjord i Hardanger 



Vi ønsker å fortsette å bruke januar som bønn og fastemåned. Vi har
praktisert Danielsfaste som er en 21 dagers faste der man kun spiser frukt og
grønt. 

Vi starter etter bønnekonferansen, altså Mandag 9.  januar og da fram til og
med Søndag 30 januar. Vi vil ha noe mer bønnesamlinger og fokus gjennom
hele januar måned. Vi ønsker å oppfordre flest mulig til å være med mest
mulig og at man forbereder denne tiden best mulig. Bønneemner på det
personlige plan, drømmer og visjoner og at Gud skal få forløse deg inn det som
Han har tenkt. 

Det kommer mer info om hva du kan og ikke kan spise på websidene våres
www.troensord.no. Ønsker du å være med på dette, så hadde det vært supert
å vite om deg, sånn at vi kan stå sammen i januar. Send gjerne en sms eller e-
post til Birger, også fin mulighet til å dele erfaringer både ift hvaman spiser
eller ift bønneemner. 

E-post: wroldsen@gmail.com
sms: 40 22 78 77 

Danielsfaste i Januar 2022 



Troens Ord har i flere år starta og støtta ulike misjonsarbeid og her er våre
hovedsatsinger og ønsker du gi en gave, stor eller liten, så blir det til stor
velsignelse. 

Argentina: 3138.51.24557 
Kenya og Misjonssenter: 3361.11.74271 / Vipps: 126826 
Egypt og Bibelskole i Kairo: 3361.19.38026

Gi en gave og så inn i misjon? 

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 2021 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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Kopervik Haugesund

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
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