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«Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles
Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner
verden ikke oss fordi den ikke kjenner Ham.» 1 JOH 3,1

«Derfor skal også vi, siden vi
er omgitt av en så stor sky av
vitner, legge av enhver byrde og
synden som så lett fanger oss,
og løpe med utholdenhet i den
kampen som er lagt foran oss,
mens vi ser på Jesus, troens
opphavsmann og fullender. På
grunn av den gleden som var lagt
foran Ham, utholdt Han korset,
aktet ikke på skammen og har nå
satt seg ved høyre side av Guds
trone. For se på Ham som har
holdt ut en slik motsigelse fra
syndere, for at dere ikke skal bli
trette og motløse i deres sjeler.»
(Hebr. 12,1-3)
Hva holder mennesker i gang?
Når vi snakker med mennesker som
har møtt mange utfordringer i sitt liv
og spør hvordan de har klart det, henviser de ofte til noe utenom seg selv.
Det kan være andre mennesker, en
overbevisning, et ønske, belønning og
mange andre lignende ting.
Hva holder Guds barn i gang?
Det er også noe som er større enn oss
selv som holder Guds Barn i gang.
Nemlig evangeliet om Frelsen som alle
trenger å få høre!
I teksten vår ser vi at det nevnes mange ting som holdt Jesus i gang. Og vi
vet at den største grunnen til at Han
gjennomførte Frelsesverket var Hans
uendelige kjærlighet til oss. For Han
ofret seg frivillig, gav avkall på alt det
fantastiske i Himmelen for å komme
ned til oss og sørge for at vår vei til
himmelen ble åpnet igjen!

I det å leve som Guds Barn kan vi stole
på Guds hjelp i hverdagen, og et evig
liv sammen i Himmelen. Det er resultatet av at Jesus ofret seg!
Hvordan får vi det vi behøver?
Her er det mange utfordringer som
venter på oss. Og den første, og kanskje største, er å erkjenne at det ikke
handler om oss, men om Jesus. Slik
får vi fokus på det riktige! Vi må slutte
å tro at vi er så store og betydningsfulle. I stedet for «navlebeskuelse» må
vi vende blikket ut mot de andre og gi
slipp på vår egenopptatthet.
Paulus skriver i Fil. 2,12: «Mine
elskede, likesom dere alltid har
vært lydige, så arbeid på deres
frelse med frykt og beven – ikke
bare som da Jeg var hos dere,
men enda mer nå når Jeg er borte fra dere».
Dette kan være litt vanskelige ord
for oss, for vi kommer raskt inn i
«gjerningskristendom», og tror at vi
må gjøre oss fortjent til Frelsen ved
å arbeide i egen kraft. Men Paulus er
tydelig på at dette ikke lar seg gjøre.
Å «arbeide på Frelsen» har med det
jeg startet avsnittet med, og aller mest
med å la Gud slippe til for å arbeide
med våre liv ved sin Hellige Ånd. I
dette ligger det å «gi slipp på seg selv»
og la Gud ta over. Bare da kan arbeidet på Frelsen lykkes!
Men det er ikke alltid så lett for
oss å gjøre dette, for det kan
medføre:
• Nedprioritering på områder i livet,
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for å gi plass for å arbeide for Gud,
der vi helst ikke vil nedprioritere.
• Mindre komfortabel hverdag fra
tid til annen.
• Motstand fra medkristne.
• Motstand fra verden.
Så langt «kostnadene», hva med
«inntektene»?
• Guds hjelp i hverdagen for oss og
dem vi når gjennom vårt arbeid for
Gud.
• Evig liv for oss og dem vi når gjennom vårt arbeid for Gud.
• Meningsfylt liv (Ef. 2,10).
• Riktig bruk av vår tid/vårt liv.
(Også Ef. 2,10).
• Spredning av kjærlighet, glede, fred
og håp til samfunnet rundt oss slik at
det blir et bedre samfunn å leve i.
Regnestykket havner altså alltid ut
med et overskudd, vel verdt å investere i! Vil du øke dine investeringer i ditt
arbeid for Gud i dag?

Ha et velsignet høstsemester!
Pastor og forstander Egil Sagen

Hjertelig takk!

Vi takk er så hjertelig for gavene som ble gitt
til Mama Children’s Center of Norway ved
Gunnar Husbys begravelse den
6/5-20!
Hilsen Lise og barna

F.book
I de siste månedene er vi blitt godt
kjent med FB-siden vår. Det er jo stort
sett der og på telefon at vi har kommunisert.
Nå har vi fått møttes til vanlige møter
igjen en stund, og det setter i allefall
jeg svært stor pris på selv om vi har
måttet ta mange slags smittevernhensyn. Jeg ser at det ofte er ganske
mange som er innom det vi legger

ut på FB, så vi kommer til å fortsette
med å publisere der.
Derfor vil dere fremdeles finne
skriftstedene fra talene der, diverse
informasjon, og innimellom også en
andakt eller to. Ellers er det et godt
sted å legge ut vitnesbyrd eller annet
fra dagliglivet med Gud slik at flere får
del i det.
Om du har noe du kunne tenke deg å
dele med oss, så ta kontakt med meg.

Vi ønsker også å se på mulighetene
for å sende direkte på FB når det er
naturlig.
Vi håper at mange av dere fremdeles
er innom FB-siden, og ser for oss at
den blir en viktig kanal for å kommunisere også fremover.
Her ser du et bilde av hvordan siden
ser ut, ta en tur innom!
Egil Sagen

F.book trondheimbaptist | Hjemmeside trondheimbaptist.no | YouTube trondheim baptistmenighet
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«Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver
om dagen, for pest som farer frem i mørket, for sott som
ødelegger om middagen.»
SAL 91,5-6

«La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i
spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; disse ting
er en skygge av det som skulde komme,
men legemet hører Kristus til.»
KOL 2,16-17

Dette skjer på Fosen
Onsdag 14. oktober
Husmøte i Fevåg Nordvikveien
48 kl 1800
Taler: Egil Sagen

Onsdag 9. desember
Møte i Betel Sørfjorden
kl 1800
Taler: Egil Sagen

Onsdag 11. november
Møte i Betel Sørfjorden
kl 1800
Taler: Egil Sagen

Aktivitetskalender 4. kvartal
Fredag 2. oktober
Chin bønnemøte kl 1730

Søndag 11. oktober Onsdag 21. oktober Lørdag 31. oktober
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Bønnens time kl 1700
Taler: Egil Sagen
Landsmøte Gardermoen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Lørdag 3. oktober
Bønnens time kl 1700

Tirsdag 13. oktober Fredag 23. oktober
Formiddagstreff kl 1130
Chin bønnemøte kl 1730
Andakt: Arnfinn Aandal

Søndag 4. oktober
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Nattverd

Onsdag 14. oktober Søndag 25. oktober Onsdag 4. november Fredag 13. november
Bønnemøte kl 1800
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Chin bønnemøte kl 1730
Taler: Ivar Bolsø
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Onsdag 7. oktober
Bønnemøte kl 1800

Fredag 16. oktober
Chin bønnemøte kl 1730

Tirsdag 27. oktober Fredag 6. november Lørdag 14. november
Formiddagstreff kl 1130
Chin bønnemøte kl 1730
Bønnens time kl 1700
Andakt: Egil Sagen

Fredag 9. oktober
Chin bønnemøte kl 1730

Lørdag 17. oktober
Bønnens time kl 1700

Onsdag 28. oktober Lørdag 7. november Søndag 15. november
Bønnemøte kl 1800
Bønnens time kl 1700
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Kjell Arne Falla
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Lørdag 10. oktober
Bønnens time kl 1700

Søndag 18. oktober Fredag 30. oktober
kl 1100 Gudstjeneste
Chin bønnemøte kl 1730
Taler: Egil Sagen
Landsmøte Gardermoen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500
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Tirsdag 10. november
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Arnfinn Aandal

Søndag 1. november Onsdag 11. november
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Taler: Arfinn Aandal
Nattverd
Landsmøte Gardermoen

Søndag 8. november Onsdag 18. november
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Aktivitetskalender 4. kvartal
Fredag 20. november Lørdag 28. november Tirsdag 8. desember Fredag 18. desember Søndag 27. desember
Chin bønnemøte kl 1730
Bønnens time kl 1700
Formiddagstreff kl 1130
Chin bønnemøte kl 1730
Gudstjeneste kl 1100
Andakt: Arnfinn Aandal
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500
Lørdag 21. november Søndag 29. november Onsdag 9. desember Lørdag 19. desember Onsdag 30. desember
Bønnens time kl 1700
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Bønnens time kl 1700
Bønnemøte kl 1800
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500
Søndag 22. november Onsdag 2. desember Fredag 11. desember
Familiegudstjeneste
Bønnemøte kl 1800
Chin bønnemøte kl 1730
kl 1100
Taler: Arild Brun Svendsen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Søndag 20. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Tirsdag 24. november Fredag 4. desember Lørdag 12. desember Onsdag 23. desember
Formiddagstreff kl 1130
Chin bønnemøte kl 1730
Bønnens time kl 1700
Bønnemøte kl 1800
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 25. november Lørdag 5. desember Søndag 13. desember
Bønnemøte kl 1800
Bønnens time kl 1700
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar Christian
Fellowship Gudstjeneste i
Baptistkirken
kl 1315 - 1500

Fredag 25. desember
1. juledag
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Chin bønnemøte kl 1730

Fredag 27. november Søndag 6. desember Onsdag 16. desember Lørdag 26. desember
Chin bønnemøte kl 1730
Gudstjeneste kl 1100
Bønnemøte kl 1800
Bønnens time kl 1700
Taler: Egil Sagen
Nattverd

«For jeg skammer mig ikke ved evangeliet;
for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,
både for jøde først og så for greker;»
ROM 1,16

7

BAPTISTKIRKENS ÅRSMØTE 1
Harald S. Mæhlum

Dan S. Mæhlum

Sang Uk Ceu Zinhlawng

«Mitt skjold er hos Gud, som frelser de
opriktige av hjertet.»
1 SAL 7,10

Kåre-Olav Nielsen

KVARTALETS GULLKORN
«Bekymringer tømmer ikke morgendagen for sorg, de
tømmer dagen i dag for styrke».
-Corrie Ten Boom
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Regional ledersamling i
Trondheim
opplevd på ledersamlingene. Som kristne er
vi satt inn i et fellesskap, og det er en svært
viktig arena for vårt samfunn med hverandre
og Gud!

Fredag 28 og lørdag 29/8 var vi samlet til ledersamling for Midt-Norge her i kirken. Det
ble gode dager sammen med brødre og søstre fra Midt-Norge, og vi stiftet bekjentskap
med generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø.
Han er et svært hyggelig bekjentskap, og en
del av dere fikk mulighet til å treffe ham på
søndag etter at han hadde talt i møtet.

Bjørnø hadde meget interessante seminarer
om veien videre for Baptistsamfunnet. Jeg
tror vi går spennende tider i møte, og jeg
tror også på vekst og fornyelse i tiden fremover!

Vi opplevde flotte dager i fellesskap og
bønn. Det er svært viktig å møtes på denne
måten, snakke sammen, utveksle vitnesbyrd,
dele utfordringer og ikke minst, be med og
for hverandre! Mitt håp er at vi med tiden
kan oppleve også felles samlinger for alle,
ikke bare ledere, i Midt-Norge der vi kan møtes fra alle menigheter og oppleve det vi har

Husk å be for Midt-Norge og landet for øvrig.
Ta gjerne Landsmøtet i oktober/november
med i dine bønner også!
-Egil Sagen
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Synnøve Gåsvær Angen

Eigil Angen

Lederkonferans
garde»! Tusen takk til dere som ble med! I
tillegg til meg, Eigil og Synnøve Angen var
også Hanna Dahl og Madeleine Nielsen med
i år. Jeg var med på pastordagene og de andre kom fredag.

Det er blitt en tradisjon i Baptistsamfunnet å arrangere Lederkonferanse den første
uken i mars hvert år. Konferansen består av
tre deler: Pastordager fra onsdag til fredag,
menighetslederdag fredag og konferanse for
ledere på alle plan fredag til søndag.

Som vanlig var konferansen fylt med interessante tema for enhver smak i et forholdsvis tettpakket program. Men vi hadde gode
pauser og muligheter til å snakke med hverandre. Vi fikk også mulighet til å ha gruppesamtaler menighetsvis, og det er veldig
nyttig for at vi skal kunne ta med oss noe fra
konferansen som kan brukes, og ha betydning, lokalt.

Arrangementet har fått stor oppslutning,
og i år var vi ca. 270 samlet når alle hadde
kommet til helga. Noen sa det slik at denne
helga på en måte «erstatter» sommerstevnet
som vi brukte å ha i forbindelse med Landsmøtet.
Fra Trondheim har det ikke alltid vært så
mange til stede utenom meg, men i år var vi
faktisk hele 5 stykker, og 2 var av «den yngre
10

Madeleine Nielsen

Hanna D. Dahl

sen 2020
Det var spesielt to tema vi landet på: Familiegudstjenester og bedring av fellesskapet
i menigheten (det siste er også et av fokusområdene som ble diskutert på årsmøtet).
Vi fikk lyst til å forsøke å gjøre noe på disse
områdene, og Hanna og Madeleine har tatt
ansvar for å planlegge en familiegudstjeneste til 22/11 der vi får besøk av Arild
Brun Svendsen fra Fredrikstad.

oppmøte, og de senere år har vi opplevd varierende grad av oppmøte. Det var forresten
godt oppmøte på årsmøte I, og det var veldig
hyggelig å oppleve.
Et samtalemøte vil komme med i planene
til neste kvartal, og da håper jeg nettopp du
får anledning til å møte der! Så får vi jobbe
videre sammen med å utvikle forsamlingen
vår!

Når det gjelder utvikling av fellesskapet så
ønsker jeg her at vi først og fremst finner
tid og anledning til å snakke sammen om
hvordan vi vil ha det her hos oss. Jeg er litt
usikker på hvilken form dette bør ha, men
det ville vært flott å ta denne samtalen på
et menighetsmøte. Men det forutsetter godt

-Egil Sagen
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Du
w w w .t r fo innd n e r o s s p å
h e im b a p t is
t .n

Nye hjemmesider!
Som dere ser, så er allerede en del på plass:
Generell presentasjon, forskjellige muligheter for kontakt vedrørende forbønn eller
annet, kalender, kontaktinformasjon for
arbeidsgrenene og Eldsterådet, tidligere
nummer av menighetsbladet, litt bilder og
mye annet. Det finnes også en egen mediaseksjon der du finner det som vi har lagt ut
på You-tube og annet. Vi ser for oss at sidene skal bli et godt redskap både for oss som
trenger å nå ut med informasjon og for dere
som søker informasjon.

Endelig
har vi fått en operativ
internettside igjen! Den har vært sterkt
etterlengtet, men på grunn av manglende
oppfølging fra de som skulle levere til oss, så
«tok vi skjeen i egen hånd» og bad
Tor Sigurd Jacobsen, som er grafisk designer,
om hjelp. Han treffes ofte på våre gudstjenester. Og nå kan vi se det flotte resultatet av det!
Vi er ganske så stolte over resultatet!
Internettsiden vil etter hvert bli stedet der
du finner det meste av informasjonen du
trenger som medlem og kirkegjenger hos
oss. Vi er i gang med fylle sidene med
innhold, og håper at det kommer på plass i
nærmeste fremtid.

Men fortvil ikke, vi kommer til å fortsette
med papirutgave av menighetsblad og lister,
så det blir mulig å få informasjon selv om du
ikke er så digital :)
-Egil Sagen
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Praktisk informasjon
ARBEIDSGRENLEDERE I KIRKEN
SØNDAGSSKOLEN
FORMIDDAGSTREFF
DAMENE

Hanna Dahl
Solveig Brøseth
Elisa Ytterdal Antonsen
Synnøve Gåsvær Angen
Bengta Götestam
BESØKSTJENESTEN
LOVSANGSGRUPPEN Hanna-Mari Novosad Mæhlum

telefon
telefon
telefon
telefon
telefon
telefon

+47
+47
+47
+47
+47
+47

977 82 288
970 80 147
452 59 966
950 36 509
412 92 732
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

Regnskap		Økonomiutvalg

ær

er

Gud

gjennom

bøn
n,

lo

TMCF			Eiendomsutvalg

t

v

r te

g
sa n

Viseforstander		Søndagsskolen

s som av hje

og arbeid. Et le
ve
n

Tekniker

Je
ristu
sK

Lovsangsgruppen

d

esskap grepet av

su

Damene		Besøkstjenesten

ell
ef

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 - Kåre Olav Nielsen - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng
Kontortid mandag til torsdag fra klokken ”Fleksibel tilstedeværelse 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
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Møtekalend
Uke:

40

41

42

43

Dato:

04.10.2020

11.10.2020

18.10.2020

25.10.2020

Dag:

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 1100

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Taler:

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Ivar Bolsø

Møteleder:

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum H-M N Mæhlum

Barneandakt: Søndagsskolen

Gunnar Myhr

Søndagsskolen

Søndagsskolen

Pianist:

Eigil Angen

Peter M Øhrn

Inna N Mæhlum

Peter M Øhrn

Tekniker:

David N Mæhlum

Madeleine Nielsen

Madeleine Nielsen Ihht liste

Sang:

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Møtevert:

Ram M T Mualcin

Gudveig Myhr

Anne Lysheim

Ram M T Mualcin

Kollektører:

Brøseth

Gudveig Myhr

Brøseth

Anne lysheim

Kirkekaffe:

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Vask av kirka: Tatjana K

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Annet:

Nattverd

TMCF

TMCF

TMCF

Uke:

47

48

49

50

Dato:

22.11.2020

29.11.2020

06.12.2020

13.12.2020

Dag:

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Familiegudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste
Egil Sagen

Taler:

Arild Brun Svendsen Egil Sagen

Egil Sagen

Møteleder:

Hanna Dahl

Harald S Mæhlum Gunnar Myhr

H-M N Mæhlum

Barneandakt: Arild Brun Svendsen Søndagsskolen

Harald S Mæhlum Gunnar Myhr

Pianist:

Peter M Øhrn

Inna N Mæhlum

Eigil Angen

Tekniker:

David N Mæhlum

David N Mæhlum

Madeleine Nielsen David N Mæhlum

Sang:

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Møtevert:

Kåre Olav Nielsen

Anne Lysheim

Ram M T Mualcin Gudveig Myhr

Kollektører:

Ram M T Mualcin

Brøseth

Brøseth

Gudveig Myhr

Kirkekaffe:

Gruppe 4

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 5

Vask av kirka: Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Tatjana K

Annet:

TMCF

Nattverd

TMCF

TMCF
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Inna N Mæhlum
Lovsangsgruppe

der 4. kvartal 2020
44

45

46

01.11.2020

08.11.2020

15.11.2020

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Arnfinn Aandal

Egil Sagen

Kjell Arne Falla

Harald S Mæhlum Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

Søndagsskolen

Gunnar Myhr

Søndagsskolen

Peter M Øhrn

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

H-M N Mæhlum

Madeleine Nielsen Madeleine Nielsen

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Kåre Olav Nielsen Gudveig Myhr

Kåre Olav Nielsen

Brøseth

Gudveig Myhr

Brøseth

Gruppe 5

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe A

Tatjana K

Gruppe B

Nattverd

TMCF

TMCF

Takk fra forstanderen og
familie

51

52

53

20.12.2020

25.12.2020

27.12.2020

Søndag kl. 11.00

Juledag

Søndag kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Harald S Mæhlum Harald S Mæhlum H-M N Mæhlum
Søndagsskolen

Søndagsskolen

Søndagsskolen

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

H-M N Mæhlum

Ihht liste

David N Mæhlum

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe

Kåre Olav Nielsen Ram M T Mualcin Kåre Olav Nielsen
Brøseth

Brøseth

Ram M T Mualcin

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe A

TMCF

TMCF

TMCF

9. februar døde min mor,
Sigrun Sagen vel 91 år gammel.
Hun sovnet stille inn på Orkdal
Sykehus.
Hun ble begravet fra Singsås
kirke 21. februar og i anledning
begravelsen mottok vi en flott
blomsterhilsen fra menigheten.
Jeg vil takke på det varmeste
både fra meg selv, min familie
og øvrig familie for hilsenen!

-Egil Sagen
15

Prinsensgate 2D 7012 TRONDHEIM

«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe,
ikke mot det som er på jorden»
KOL 3,2

Pastor og forstander Egil Sagen | Telefon 482 84 665

Eldste i menigheten Harald S. Mæhlum | Kåre-Olav Nielsen | Dan S. Mæhlum | Sang Uk Ceu Zinhlawng
Takk for din støtte
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