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Andakt
«FOR ET BARN ER OSS FØDT,
EN SØNN ER OSS GITT.
HERREDØMMET ER PÅ HANS
SKULDER. HANS NAVN SKAL
KALLES UNDER, RÅDGIVER,
MEKTIG GUD, EVIG FAR OG
FREDSFYRSTE.» (JES 9,6)
Siste uke i 2019 – jule- og nyttårsfeiring, som i alle andre år. Jul for å feire
Jesu fødsel, og glede over nytt år 2020
og de mulighetene det alltid bringer
med seg.
Hvordan ble egentlig 2019? Det sikreste og riktigste svaret på dette er: Ikke
helt som planlagt. For er det noe som
er sikkert, så er det at et nytt år ikke
blir som vi hadde tenkt. Vi har jo våre
planer og meninger, men ofte skjer
det noe i forhold til disse som gjør at
de ikke blir innfridd. Kanskje har vi
for stor tiltro til vår egen betydning og
innflytelse? Vi glemmer at det som er
utenfor oss selv er mye større og har
mye større innflytelse på oss og våre
omgivelser enn vi. På en ferietur så jeg
følgende sitat fra Rasmus Løland skrevet på veggen til ei ferge på Vestlandet:
«Tidi gjekk og gjekk, og ansa ikkje på
kva folk tenkte.»
Verset som er teksten vår denne
gangen er også en slik «mye større enn
oss sak». Det forteller om Guds største
intervensjon i verden siden skapelsen.
Fødselen av barnet i Betlehem var den
konkrete starten på Guds gjenopprettelse av vårt forhold til Ham som ble

ødelagt i Edens hage.
Johannes beskriver Jesus på mange
måter i Joh. 1. I vers 9 kan vi lese:
«Dette var Det Sanne Lyset, som
gir lys til hvert menneske som
kommer inn i verden.»
Slik Jesus ble lys for oss vil Han også at
vi skal være lys for andre. Han refererer til oss som «verdens lys» i Matt.
5,14. Vi skal altså være lys på Hans
vegne for verden rundt oss. Lys som
lyser opp for menneskene slik at de kan
finne veien hjem til Gud!
Og da er vi over på hvordan kan vi
lyse i en mørk verden? Det første er å
fortelle om lyset, Jesus. Det andre, og
mer effektive, er å leve i dette lyset selv
slik at det skinner over på andre.
I Galaterbrevet finner vi en veldig god
beskrivelse av hvordan dette lyset kan
være. Gal. 5,22-23 snakker om Åndens
frukt, altså frukten av å leve som
Guds Barn: «Men Åndens
frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet,
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet,
selvtukt. Loven er ikke
imot slike.»
Vi har nettopp feiret julen
der fred og glede er veldig
sentralt, kan vi la dette
være en inspirasjon også
i 2020 slik at verden får
demonstrert julen også
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utover etterjulsvinteren og resten av
året?
Om vi gjør det,
så tror jeg 2020
vil bli et flott og
lyst år for Guds
Rike her hos
oss!
Godt og
velsignet nyttår!

1 Johannes
Det som var fra begynnelsen, det
som vi har hørt, det som vi har sett
med våre øine, det som vi skuet og
våre hender følte på - om livets Ord
2- og livet blev åpenbaret, og vi har
sett det og vidner og forkynner eder
livet, det evige, som var hos Faderen og blev åpenbaret for oss - 3det
som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha
samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans
Sønn Jesus Kristus. 4Og dette
skriver vi forat eders glede kan
være fullkommen.

Gud er lys, og det er intet mørke i
ham. 6Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket,
da lyver vi og gjør ikke sannheten;
7men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans
Sønns blod renser oss fra all synd.
8Dersom vi sier at vi ikke har synd,
da dårer vi oss selv, og sannheten er
ikke i oss;
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dersom vi bekjenner våre synder,
er han trofast og rettferdig, så han
forlater oss syndene og renser oss
fra all urettferdighet. 10Dersom vi
sier at vi ikke har syndet, da gjør vi
5Og dette er det budskap som vi har
ham til løgner, og hans ord er ikke i
hørt av ham og forkynner eder, at
oss.
1О том, что было от начала, что
что имеем общение с Ним, а
мы слышали, что видели своими ходим во тьме, то мы лжем и
очами, что рассматривали и
не поступаем поистине; 7если
что осязали руки наши, о Слове
же ходим во свете, подобно как
жизни, – 2ибо жизнь явилась, и
Он во свете, то имеем общение
мы видели и свидетельствуем,
друг с другом, и Кровь Иисуса
и возвещаем вам сию вечную
Христа, Сына Его, очищает нас от
жизнь, которая была у Отца и
всякого греха. 8Если говорим, что
явилась нам, – 3о том, что мы
не имеем греха, – обманываем
видели и слышали, возвещаем
самих себя, и истины нет в нас.
вам, чтобы и вы имели общение с 9
Если исповедуем грехи наши,
нами: а наше общение – с Отцем
то Он, будучи верен иправеден,
и Сыном Его, Иисусом Христом.
простит нам грехи наши и
4И сие пишем вам, чтобы радость
очистит нас от всякой неправды.
ваша была совершенна.
10Если говорим, что мы не
5И вот благовестие, которое мы
согрешили, то представляемЕго
слышали от Него и возвещаем
лживым, и слова Его нет в нас.
вам: Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы. 6Если мы говорим,
9
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TAVLA

NYHETER

DAG
før vi
FELLESSKAPSMID
kanskje fortsetter med en samling
spiser middag sammen etterpå og
Har du savnet møtene der vi
drar hjem fra kirken?

kirken blir dere som vil
iddag igjen! Og før vi drar hjem fra
19. januar 2020 blir det fellesskapsm
bilder.
tatt med på en tur til Israel i film og
ne hvor vi får litt mer tid og
Jeg har i alle fall savnet disse dage
eltur søndag 19.01 2020!
Håper du blir med på middag og Isra
sosialt fellesskap før vi drar hjem.
Egil Sagen

«STABSNYTT»

Vi har ingen stor lønnet stab i menigheten, men vi har
mange frivillige som gjør en innsats og tar på seg oppgaver.
I det siste har vi vært så heldige å få hjelp på to områder:
Hanna Drengsrud Dahl har overtatt lederansvaret for
søndagsskolen etter Harald Mæhlum og Odd Brøseth har
påtatt seg oppgaver innen administrasjon av menighetens
økonomi.

Harald Mæhlum

Vi er veldig glade for at de stiller opp og at Harald
viseforstander dermed får litt mindre å tenke på!

ah
Hanna Drengsrud D

Egil Sagen

l

G
DÅPSUNDERVISNIN
behov. Vi har et enkelt
forsøker å sette opp tid til dette ved

Noen har spurt om dette, og jeg
nomføres på en kveld om ønskelig.
undervisningsopplegg som kan gjen
terådet.
med undertegnede eller noen i Elds
på dåpsundervisning, så ta kontakt
Hvis du er interessert i å være med
i bladet.
Kontaktinformasjon finnes annet sted
Egil Sagen

SPESIELL KIRKEKAFFEPLASS FO

R FØRSTE GANGS BESØKENDE
Som dere vet, så kommer det en del folk
innom på møtene våre som ikke har vært
hos oss før. Når du kommer
ny inn i en vel etablert forsamling, så er
det ikke alltid så lett å finne seg til rette.
Derfor har vi i Eldsterådet
tenkt at det vil være fornuftig å sette av
noen egne plasser for kirkekaffe til først
e gangs besøkende der det
alltid sitter noen man kan snakke med og
ha fellesskap med.
Dermed blir det slik at de som er hos oss
for første gang blir henvist til det runde
bordet bak teknikerbenken
inne i kirkesalen. Det er viktig at vi alle vet
om dette og kan vise dem til rette der om
vi ikke tar dem med til der
vi selv sitter. Møteleder må være flink til
å opplyse om hvor man forsyner seg med
kaffe
og hvor man kan sitte
og bli tatt vare på om man er
ny hos oss.
Egil Sagen

?

?

Bord 1
Til Norsk til Engelsk oversetter (kun under preken)

Bord 2

Til førstegangsbesøkende
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MØTEKALENDER 1. KVARTAL 2020
Uke

1
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Dato

05.01.2020

12.01.2020

19.01.2020

26.01.2020

02.02.2020

09.02.2020

Dag

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Taler

Egil Sagen

Møteleder

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Solveig Brøseth

David N Mæhlum

Barneandakt

Hanna D Dahl

Søndagsskolen

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

Hanna D Dahl

Pianist

Egil Angen

Peter M Øhrn

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Peter M Øhrn

Sang

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lyd

Hanna-Mari Mæhlum

Hanna-Mari Mæhlum

Madeleine Nielsen

David N Mæhlum

Hanna-Mari Mæhlum

Madeleine Nielsen

Møtevert

Dan S Mæhlum

Piotri Klenovski

Dan S Mæhlum

Gudveig Myhr

Anne Lysheim

Dan S Mæhlum

Kollektører

Eli Antonsen

Elsa Y Antonsen

Benga Götestam

Ram M T Mualcin

Eli Antonsen

Benga Götestam

Kirkekaffe

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 1

Renhold

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Annet

Nattverd

TMCF

TMCF

TMCF

Nattverd

TMCF

Fellesskapsmiddag
Ettermiddagsmøte
Uke

7

8

9

10

11

12

13

Dato

16.02.2020

23.02.2020

01.03.2020

08.03.2020

15.03.2020

22.03.2020

29.03.2020

Dag

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Søndag kl 1100

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Fellessmøte

Gudstjeneste

Taler

Egil Sagen

Møteleder

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Solveig Brøseth

Harald S Mæhlum

Frelsesarmeen

Hanna-Mari Mæhlum

Barneandakt

Menigheten

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Hanna D Dahl

Søndagsskolen

Frelsesarmeen

Søndagsskolen

Pianist

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Eigil Angen

Peter M Øhrn

Inna N Mæhlum

Frelsesarmeen

Inna N Mæhlum

Sang

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Frelsesarmeen

Lovsangsgruppe

Lyd

Hanna-Mari Mæhlum

Hanna-Mari Mæhlum

David N Mæhlum

Hanna-Mari Mæhlum

David N Mæhlum

Frelsesarmeen

David N Mæhlum

Møtevert

Piotr Klenovski

Ram M T Mualcin

Gudveig Myhr

Ram M T Mualcin

Dan S Mæhlum

Frelsesarmeen

Anne Lysheim

Kolletører

Eli Antonsen

Ram M T Mualcin

Anne Lysheim

Bengta Götestam

Eli Antonsen

Frelsesarmeen

Ram M T Mualcin

Kirkekaffe

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 1

Frelsesarmeen

Søndagsskolen

Renhold

Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Annet

TMCF

TMCF

Nattverd

TMCF

TMCF

TMCF

TMCF

Egil Sagen

Misjonskirken

Kolosserbrevet
1

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus 2- til de hellige og troende brødre i
Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Far, og Herre Jesus Kristus.
Eldste i menigheten Harald S. Mæhlum - Piotr Klenovski - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng

www.trondheimbaptist.no | f.book trondheimbaptist | pastor@trondheimbaptist.no

BØNN FOR TRONDHEIM
Den felleskristne Bønneuka nærmer seg. Det er en stor glede å få minne om den felleskristne BØNNEUKA 2020. Det er byens største
felleskristne satsing, der dere alle er med og utgjør en forskjell i byen vår. Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer
for enda flere! Denne gangen er de fleste innendørs samlinger lagt til Misjonskirken i Arkitekt Christies gt. 1c.

Under Bønneuka 2020 kan du blant annet være med på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bønnevakt 24-7 fra søndag 12.1. til søndag 19.1. (også denne gangen med hjemmevakter om
natta). Ta kontakt med ditt menighetskontor for å tegne deg til bønnevakt!
Medvandrer i Bønneuka Vi tilbyr en medvandrer på veien i ditt personlige bønneliv gjen
nom uka. Møt opp i Salem mandag kl. 17.00 for å høre mer om dette er noe for deg.
Salmer – vår felles arv. Salmekveld i Vår Frue kirke mandag kveld, med blant andre Arild
Stav og Karoline Barbøl.
Lovsang og bønn mandag til fredag kl. 10.30 til 12.00 i Misjonskirken
Bønneseminar, lovsang og bønn tirsdag-torsdag kveld kl. 19.00 i Misjonskirken, med
Rhonda Mathisen og Bjørn Olav Hansen
Store kveldssamlinger begge søndagene Den 12/1 kl. 19.00 i Misjonskirken, og
19.1. kl. 18.00 i Nidarosdomen
Taize-kveld fredag kl. 18.00
Stort kveldsmøte for unge voksne i Nidarosdomen lørdag kl. 20.00
Bønnetelt på Nordre tirsdag til torsdag kl. 12.00-14.00
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24 timers bønnevakt hele uka – behov for folk til å ta
vakter. Gjennom hele uka fra kl. 07.00 til kl. 23.00 er det
bønnevakt i peisestua i 2. etg i Misjonskirken. Bønnerommet er åpent for alle som ønsker å komme innom.
Ta kontakt med ditt menighetskontor for å tegne deg til
bønnevakt!
Bønn og lovsang mandag til fredag kl. 10.30 til kl. 12.00.
Vi fortsetter med formiddagssamlinger alle hverdager
også i 2020. Mandag-fredag blir det derfor lovsang og
bønn fra kl. 10.30-12.00, i hovedsalen i Misjonskirken.
Bønnevaktene kan da velge om de deltar på dette eller
ber i bønnerommet.
Bønneseminar, lovsang og bønn («Bønneskole»)
fortsetter om kvelden tirsdag til torsdag!
Et av høydepunktene under Bønneuka bruker å være
bønneseminarene om kvelden. Også under Bønneuka
2020 blir det bønneseminar, lovsang og bønn tirsdag til
torsdag. Rhonda Mathisen (tirsdag-onsdag) og Bjørn Olav
Hansen (torsdag) underviser. Rhonda har arbeidet mange
år i det internasjonale lederteamet i Transformation, og
i lederskapet for International House of Prayer (IHOP) i
Kansas. I Norge er hun kjent bl.a. som hovedtaler på Oase
og som forfatter av boka «Desperat etter Guds nærvær»
(Proklamedia). Hun underviste under Bønneseminaret i
Bønneuka 2019. Bjørn Olav Hansen er ordinert pastor i
Det Norske Baptistsamfunn, og leder av Kristi himmelfartskapell – et økumenisk bønnekapell i Vestre Toten.
Han er initiativtager til Nasjonalt bønneråd, et forum
for de fleste bønnenettverkene i Norge, og er også en del
av lederteamet for de nasjonale bønnekonferansene på
Grimerud. Bjørn Olav har skrevet flere bøker om bønn, og
holdt bønneseminarer i inn- og utland gjennom mange
år. Han besøkte Bønneuka sist i 2015.
Programmet for disse kveldene blir:
Åpning og lovsang kl. 19.00. Bønneseminar 2 sesjoner
kl. 19.30. Rhonda Mathisen / Bjørn Olav HansenLovsang/
bønn/betjening/info kl. 21.30. Vi oppmuntrer alle kirkelig
ansatte og ledere til å delta disse tre dagene!

Dialogmøte for ledere tirsdag kl. 12.00 til kl. 14.00, i
Frelsesarmeen. Også denne gangen blir det lederlunsj/
dialogmøte, for alle prester/pastorer og ledere. Tema er
«Bønn i lys av forklarelsens berg». Påmelding på SMS til
nr. 416 71 152.
Spesielt for ungdom (i alle aldre): Taize-kveld fredag,
og stort kveldsmøte i samarbeid med den nasjonale konferansen «Studentforum» lørdag kveld i Nidarosdomen!
Fredag kveld kl. 18.00 blir det stor Taize-gudstjeneste, i
Vår Frue kirke. Arrangementet egner seg godt for ungdom.
Lørdag kveld kl. 20.00 samarbeider også denne gangen
Bønneuka med konferansen StudentFORUM om et stort
anlagt kveldsmøte med lovsang og tale i Nidarosdomen. Her kommer mange av unge voksne-miljøene i
byen til å være med, sammen med flere hundre konferansedeltakere (forrige gang var vi mellom 7-800 som kom!).
Møt opp tidlig for å få god plass!
Bønnetelt og evangelisering på Nordre tirsdag til
torsdag fra kl. 12.00 til 14.00. Suksessen fra de siste årene
fortsetter: Om ettermiddagen tirsdag til torsdag fra kl.
12.00 til kl. 14.00 er vi til stede øverst i Nordre gate,
tilgjengelig for alle i byen som vil stoppe for samtale,
forbønn, eller en kopp kaffe.
Rhonda Mathisen
Rhonda Hughey har arbeidet mange år i det internasjonale lederteamet i Transformation, og i lederskapet for
International House of Prayer (IHOP) i Kansas. I Norge er
hun kjent bl.a. som hovedtaler på Oase og som forfatter
av boka «Desperat etter Guds nærvær» (Proklamedia).
Bjørn Olav Hansen
Bjørn Olav Hansen er ordinert baptistpastor, og leder av
Kristi Himmelfartskapell – et økumenisk bønnekapell på
Toten. Han er initiativtager til Nasjonal bønneråd, har
skrevet flere bøker om bønn, og gjennom mange år holdt
bønneseminarer i inn- og utland.

Det blir store kveldssamlinger begge søndagene.
Åpningsmøtet er i Misjonskirken søndag 12. januar
kl. 19.00, der blant andre Arild Stav medvirker. Avslutningsgudstjenesten blir søndag 19. januar kl. 18.00 i
Nidarosdomen. Vi forventer fulle hus!
Øvrig program
Medvandrer i Bønneuka. I år tilbyr Bønneuka en medvandrer på veien i ditt personlige bønneliv den uka. En å
fortelle til hva du har opplevd med Gud etter som dagene
går gjennom uka. Møt opp i Salem mandag kl. 17 for å
høre mer om dette kan være noe for deg.
Salmer – vår felles arv. Mandag kveld under Bønneuka
blir det salmekveld. Salmer = poesi og toner i skjønn
forening. Kan salmer bidra til at fellesskapet mellom oss
styrkes, øke erfaringen av gudsnærvær og at vi får åpnet
øynene for hvem Mesteren fra Nasaret er for oss i dag?
I Vår Frue kirke mandag 13. januar kl. 19.00 til kl. 21.00
møtes vi for å lytte til, utforske og synge gamle og nye
salmer. Blant de som deltar er Arild Stav og Karoline
Barbøl. Billettpris; kr. 100,-.

På vegne av hovedkomiteen for Bønneuka i Trondheim/
Trondheim kristne råd Tarjei Cyvin.
Bønneukas visjon og hensikt
Lydighet 		
Mangfold og enhet
		
Trygghet 		
Guds nærvær 		
		
Åndelig klima		
Åpne øyne 		
		

Vi vil gjøre det Jesus ba oss gjøre.
Vi vil forene byens kristne fra forskjellige tradisjoner
i felles bønn.
Vi vil bruke tid sammen og bli bedre kjent med hverandre.
Vi vil at alle skal oppleve Guds nærvær, både de som er nær og de som
er langt borte.
Vi vil erfare et forandret åndelig miljø slik at det blir lettere å bli kristen.
Vi vil at alle mennesker får se at det handler om liv og fellesskap med
Jesus Kristus.

Vi vil se mennesker bli møtt av Gud, helbredet og komme til tro...

B A P T I S T K I R K E N 1 . K VA R TA L 2 0 2 0

Matteus 11:29 NB

Ta Mitt åk på dere og lær av Meg!

Onsdag 1. januar
Bønnemøte kl. 18.00

Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Lørdag 8. februar
Bønnens time kl. 17.00

Fredag 3. januar
Chin bønnemøte kl. 17.30

Tirsdag 21. januar
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Arnfinn Aandal
Onsdag 22. januar
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00

Søndag 9. februar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Fredag 24. januar
Chin bønnemøte kl. 17.30

Onsdag 12. februar
Bønnemøte kl. 18.00

Lørdag 25. januar
Bønnens time kl. 17.00

Fredag 14. februar
Chin bønnemøte kl. 17.30

Søndag 26. januar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Lørdag 15. februar
Bønnens time kl. 17.00

Lørdag 4. januar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 5. januar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Nattverd
Tirsdag 7. januar
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 8. januar
Bønnemøte kl. 18.00
Fredag 10. januar
Chin bønnemøte kl. 17.30
Lørdag 11. januar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 12. januar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Ivar Bolsø
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00
Onsdag 15. januar
Bønnemøte kl. 18.00
Fredag 17. januar
Chin bønnemøte kl. 17.30
Lørdag 18. januar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 19. januar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship

Onsdag 29. januar
Bønnemøte kl. 18.00
Fredag 31. januar
Chin bønnemøte kl. 17.30
Lørdag 1. februar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 2. februar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Nattverd
Tirsdag 4. februar
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 5. februar
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00
Fredag 7. februar
Chin bønnemøte kl. 17.30
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Søndag 16. februar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00
Tirsdag 18. februar
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Arnfinn Aandal
Onsdag 19. februar
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00
Fredag 21. februar
Chin bønnemøte kl. 17.30
Lørdag 22. februar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 23. februar
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Gjestetaler
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Matteus 11:28 NB

Kom til Meg, alle som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile!
Onsdag 26. februar
Bønnemøte kl. 18.00

Fredag 13. mars
Chin bønnemøte kl. 17.30

Fredag 28. februar
Chin bønnemøte kl. 17.30

Lørdag 14. mars
Bønnens time kl. 17.00

Lørdag 29. februar
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 1. mars
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Egil Sagen
Nattverd

Søndag 15. mars
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Gjestetaler
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Tirsdag 3. mars
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Egil Sagen

Tirsdag 17. mars
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Egil Sagen

Onsdag 4. mars
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00

Onsdag 18. mars
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00

Fredag 6. mars
Chin bønnemøte kl. 17.30

Fredag 20. mars
Chin bønnemøte kl. 17.30

Lørdag 7. mars
Bønnens time kl. 17.00

Lørdag 21. mars
Bønnens time kl. 17.00

Søndag 8. mars
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Gjestetaler
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Søndag 22. mars
Fellesmøte i
Frelsesarmeen
kl.11.00
Taler: Fra Misjonskirken
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl. 13.15 til 15.00

Onsdag 11. mars
Bønnemøte kl. 18.00

Onsdag 25. mars
Bønnemøte kl. 18.00
Damene kl. 18.00
Fredag 27. mars
Chin bønnemøte kl. 17.30
Lørdag 28. mars
Bønnens time kl. 17.00
Søndag 29. mars
Gudstjeneste kl. 11.00
Taler: Gjestetaler
Tirsdag 31. mars
Formiddagstreff kl. 11.30
Andakt: Egil Sagen
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Dette skjer på Fosen
Onsdag 22. januar
Andakt Råkvåg Sykehjem
kl. 16.00
Taler: Egil Sagen

Onsdag 12. februar
Andakt Råkvåg Sykehjem
kl. 16.00
Taler: Egil Sagen

Onsdag 11. mars
Andakt Råkvåg Sykehjem
kl. 16.00
Taler: Egil Sagen

Møte i Betel Sørfjorden
kl. 18.00
Taler: Egil Sagen

Møte i Betel Sørfjorden
kl. 18.00
Taler: Egil Sagen

Møte i Betel Sørfjorden
kl. 18.00
Taler: Egil Sagen

ÅRSMØTE 2019
Våre årsmøter avholdes i løpet av første
kvartal hvert år. Da snakker vi sammen om
hvordan det gikk for menigheten vår sist
år. Gud sier at vi ikke skal kikke oss tilbake
men se framover, og det gjør vi ved å se
om det er noe vi kan gjøre annerledes for å
oppfylle Hans plan med vår
menighet.
Han har satt en lysestake i menigheten vår
som betyr at vi har en oppgave som Han
har med menigheten vår i Trondheim by,
og ved å lytte til Hans ledelse kan vi oppnå
det som ligger foran oss. Her kan vi være
mange flere om å tenke på hva som er vår
oppgave og komme med forslag.
Vi har mange svært dyktige medarbeidere
i Guds rike som deltar aktivt i menigheten
dag ut og dag inn, og gjør en utmerket
jobb for at menigheten skal gå rundt. Og
dette er et stort takke og bønne emne hver
eneste dag.
Det er allikevel noen saker og ting vi må ha
på plass siden vi er en baptistmenighet i
samfunnet vårt. Vi må ha våre rapporter
på plass, våre regnskaper, og vi må velge
en ledelse for menigheten vår. Og vi må
skjøtte vår økonomi så vidt godt at vi ikke
kommer i økonomisk uføre, ved å legge
våre budsjetter i forhold til de midler vi år
om annet har til disposisjon.
Postboks 185

Den er gammel og krever mye for å framstå
på en fin måte for alle som Herren sender
til oss. Denne bygning må ha sitt oppsyn
slik at den ikke forfaller og råtner under
beina våre. Det er også ting vi snakker om
på årsmøte og
menighetsmøter.
Det er dessverre en kjensgjerning at oppmøte på vårt årsmøte og våre menighetsmøter er vært fallende de siste år, og nå
er nede på et kritisk tall. Så lavt at vi ikke
er i stand til å velge menighetens ledelse i
følge våre statuetter. Vi skal jo, som nevnt,
avgjøre en del ting som kanskje for noen
synes kjedelig, men som i Herrens øyne er
svært så viktig: at vi skjøtter hans
menigheten på en god måte.
En avsluttende bemerkning: møt opp på
vårt neste Årsmøte og vær derved med på å
gjøre Herrens vilje.
Dato for årsmøtet 2020 er:
Det er mulig vi må ta opp de endelige
regnskapstall på et menighetsmøte noe
senere da endelige regnskapstall med
revisjon som regel ikke foreligger før noe
senere.
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Ta med, fyll ut, lever!
Se etter denne flyeren
for å søke om medlemskap
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Harald S Mæhlum

Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone,
som Gud har lovt dem som elsker Ham.

ARBEIDSGRENLEDERE I KIRKEN
SØNDAGSSKOLEN
FORMIDDAGSTREFF
DAMENE 		
			
BESØKSTJENESTEN
LOVSANGSGRUPPEN

Hanna D Dahl 		
Solveig Brøseth 			
Elisa Ytterdal Antonsen 		
Synnøve Angen 			
Bengta Götestam 		
Hanna-Mari Novosad Mæhlum

!

telefon 977 82 288
telefon 970 80 147
telefon 452 59 966
telefon 950 36 509
telefon 412 92 732
telefon 953 39 466

POSTHYLLER
Vi minner om at det er satt opp posthyller i rommet der kopimaskinen står (bak dåpsbassenget). Der
benyttes K4 nøkkel, og der kan man legge ting som følgende personer/funksjoner i kirken skal ha:
Forstander		Formiddagstreff
n
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t et

ng
v sa

av hj
er

Viseforstander		Søndagsskolen

som

Regnskap		Økonomiutvalg

tus
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Tekniker

vJ

us

Lovsangsgruppen

d
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Damene		Besøkstjenesten
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Vi oppfordrer med dette alle til å bruke posthyllene og ikke minst huske å sjekke om
det er noe til deg der!

Eldste i menigheten Harald S. Mæhlum - Piotr Klenovski - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng

Kontortid mandag til torsdag fra klokken ”Fleksibel tistedeværelse på kontoret i kirken disse
09.00 til klokken 17.00

dagene. Ring for avtale om du ønsker å treffe meg.”

Besøks og postadresse Prinsensgate 2D, 7012 Trondheim
Pastor og forstander
Telefon 482 84 665

e-post

Egil Sagen

pastor@trondheimbaptist.no

Frister for stoff til menighetbladet
1. kvartal: 20. nov.
2. kvartal: 10. mars
3. kvartal: 25. mai
4. kvartal: 5. sept.
Konto for skattefrie gaver 4200 03 39274

13

Julemessa 2019

14

Damenes
Føler oss velsignet over at så mange , også i år, kom til kirka for å høre Guds ord, kjøpe
lodder, kose seg med kaffe, kaker og grøt, samtale med gamle og nye venner...
ja tilbringe en stund eller «hele» lørdagen i kirka vår.
Vi takker Gud for Hans velsignelse over dagen og kan med glede informere om at det
kom inn over kr. 30.000,- (resultatet er enda ikke helt klart).
Hjertelig Takk!

15

E v t . Re t u r Ve d f e i l a d r e s s e

Prinsensgate 2D 7012 TRONDHEIM

Dersom du har barn under 15 år som meldes inn i menigheten sammen med deg, noterer du navn og personnummer her.

Postboks 185 Tiller, 7476 TRONDHEIM

E-post
Mobiltelefon

Leveres til en av lederne i menigheten.

Ta med, fyll ut, lever!
Se etter denne flyeren
for å søke om medlemskap
i Trondheim Baptistmenighet!

MEDLEMSKAP

Jeg dere.
«Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir
ikke deres
Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La
hjerte forferdes, og la det heller ikke
gripes av frykt.»

Person nr. (11 siffer)

Navn
Adresse
Telefon

www.trondheimbaptist.no
Pastor og forstander
Egil Sagen

E-post
pastor@trondheimbaptist.no

Telefon
482 84 665

F.book
trondheimbaptist

Internett
www.trondheimpaptist.no

Besøksadresse
Prinsensgate 2D, 7012 Trondheim

NORSK

И вот, Я сказал вам
о том , прежде неже
ли
сбылось, дабы вы по
верили, когда сбудет
ся.
Уже немного Мне го
ворить с вами; ибо ид
ет
князь мира сего, и во
Мне не имеет ниче
го.
Joh. 14.29

Joh. 14.29

Takk for din støtte til menigheten

95082

Pastor og forstander Egil Sagen | Telefon 482 84 665
Eldste i menigheten Harald S. Mæhlum - Piotr Klenovski - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng
www.trondheimbaptist.no | f.book trondheimbaptist | pastor@trondheimbaptist.no

