SAL 91,1-2

Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under
Den Allmektiges skygge.
Jeg vil si om Herren: «Han er min tilflukt og min festning, min
Gud, jeg vil sette min lit til Ham.»
Живущий под кровом Всевышнего под
сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: „прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!”
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Hjelpe, elske,
ta vare på Skrevet av Pastor og forstander Egil Sagen
«Legg derfor av all urenhet og
alle utslag av ondskap, og ta med
saktmodighet imot Ordet som
er innplantet i dere, og som har
kraft til å frelse deres sjeler. Men
vær Ordets gjørere, og ikke bare
hørere som bedrar seg selv. For
om noen er en Ordets hører og
ikke gjør etter det, da er han lik
en mann som ser sitt naturlige
ansikt i et speil. For han ser på
seg selv, går bort, og med det
samme glemmer han hvordan
han så ut. Men den som ser inn
i den fullkomne lov, frihetens
lov, og fortsetter med det og ikke
blir en glemsom hører, men en
gjerningens gjører, han skal være
salig i alt han gjør. Hvis noen
blant dere mener at han tjener
Gud, og ikke styrer sin tunge,
men bedrar sitt eget hjerte, da
er hans gudstjeneste bare tomhet. En ren og usmittet tjeneste
for Gud og vår Far er dette: Å se
til foreldreløse barn og enker i
deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden.» JAK. 1, 21-27

Vi har lagt sommeren og første
del av høsten bak oss. Det meste i
hverdagen sviver og går igjen slik
det alltid har gjort. Skoler, organisasjonsliv og annet er i gang og vi
merker travelheten i hverdagen.
Noen har kanskje til og med begynt å tenke på jul og andre viktige
begivenheter.
Verdens «elendigheter» møter oss
igjen med full styrke og vi tenker
kanskje: «Det er så mye, men vi
får gjort så lite med det. Vi har i
grunnen nok med oss selv og vårt».
Men der ønsker ikke Gud oss, Han
ønsker at vi ved Hans hjelp skal
bidra til en bedre hverdag rundt
oss. Han ønsker at Hans barn skal
være «gjerningens gjørere» og ikke
glemsomme «hørere»! Gud elsker
det Han har skapt og har kalt deg
og meg til å vise dette i praksis og
i tillegg veilede mennesker i å leve
sitt liv ut fra Guds Ord.

Jakob er opptatt av dette i teksten
vi har foran oss i dag. Han gir oss
et kort glimt inn i hva det praktiske
kan innebære. Det er enkelt å se at
man er «gjerningens gjører» ved å
være medmenneske på det praktiske plan. Men det er vanskeligere å
se at man er «gjerningens gjører»
når man rettleder mennesker i
deres liv ut fra Guds Ord. For det
oppleves kanskje som begrensninger og reguleringer. Og slik kan det
være vanskelig å se denne sannheten: Gud elsker mennesket og
hater synden.
Den kan forklares ved å si følgende:
Gud elsker sitt skaperverk og alle
dets skapninger og vil det aller
beste for disse. Han ønsker inderlig
å ha fellesskap med oss. Det gjorde
Han mulig da Han sendte Jesus til
jorden for å ta det endelige, evige
oppgjøret med ondskapen. Vi kan
få del i fellesskapet med Gud ved å
si ja til Jesus Kristus. Det er faktisk
alt vi trenger å gjøre uansett hvem
vi er eller hvordan vi har stelt oss!
Men, Guds kjærlighet går enda
lengre – Han vil hjelpe oss til å
leve livet vårt på aller beste måte,
nemlig slik Han vil. Vår Skaper vet
bedre enn noen annen (inkludert
oss selv) hva som er best for oss, og
det har Han fortalt oss i sitt Ord.
Her finner vi veiledningen vi trenger, og i den inngår også hvordan
Han kan hjelpe oss til å leve fri fra
syndens slaveri. Et slaveri som ofte
er kamuflert som «frihet», «frihet»
til å være og gjøre slik vi selv vil når
det passer oss.
Alle som har hatt befatning
med barneoppdragelse, enten ved å bli oppdratt eller
oppdra selv, vet at det
ikke alltid er kjærlighet
å la barna gjøre som de
selv vil. Hvorfor? Fordi
de ikke vet det vi vet og
slik kan komme ut for
farlige situasjoner uten
å forstå at de er farlige.
Vi hater ikke barna

våre selv om vi ikke lar dem få gjøre
ting de ikke har godt av! Men vi
hater det de ikke har godt av! Slik
er det også for Gud, Han vil oss det
beste, og derfor har han laget gode
kjøreregler for våre liv! Vi gjør klokt
i å akte på dem!
Vi er inne i årets siste kvartal, et
kvartal som ender opp i julehøytiden og dermed feiringen av Jesu
fødsel. Johannes beskriver Jesu
fødsel slik i JOH 1,14: «Og Ordet

ble menneske og tok bolig iblant
oss, og vi så Hans herlighet, den
herlighet som Den Enbårne har
fra Faderen, full av nåde
og sannhet.»

Det er opp til
oss å bringe
dette videre
til de som
ennå ikke vet
det. Både
på praktisk
vis og ved
å veilede
mennesker
til å leve slik
Gud vet de
trenger i en
verden som
har desperat
behov for frelse og håp!

Tjenester som frivillig i menigheten

Vi er så heldige at vi har mange
frivillige som utfører forskjellige
tjenester i menigheten, men det
er jo alltid slik at man gjerne vil
ha med flere. Så om det er noe
du tenker du kan bidra med,
så er det bare å ta kontakt med
meg, Egil Sagen, eller noen i
Eldsterådet slik at vi kan få plass
til deg.
Det er desverre slik at vi ikke så
ofte får snakket om den frivillige
tjenesten med de som utfører
den. Derfor tenkte jeg å bruke
plass i menighetsbladet denne
gangen for i første rekke å dele
noen tanker om de praktiske
tjenestene som utføres i løpet av
møtene.
På møtet vi hadde om dette for
noen år siden presenterte jeg
noen plansjer med noen punkter på.
Jeg starter med det jeg kalte ”ge-

nerelt for alle”. Der satte jeg opp
følgende punkter.

ved døra under møtet) har jeg
laget følgende liste.

1 Holde seg orientert om når man
har tjeneste. Det står på Møtekalenderen som henger bak i kirken,
der ligger det også kopier man kan
ta med seg. I tillegg legges Møtekalenderen ut på hjemmesiden vår
trondheimbaptist.no slik at den er
lett tilgjengelig for de fleste.

1 Låse opp

2 Så gjelder det å sørge for at man
har nøkkel og tilgang til det man
ellers trenger.
3 Oppmøte i god tid slik at man
rekker å gjøre alt klart til møtestart.
4 Delta på bønnemøte før møtet
starer hvis man kan. Vanligvis er det
mulighet til å be litt sammen fra kl.
10.45 i bønnerommet.
For de som tjener som møteverter (ønske velkommen og sitte
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2 Slå på lys
3 Sjekke innetemperatur, eventuelt
sørge for at mer varme slås på
4 Sjekke føret ute, eventuelt få hjelp
til brøyting og eller strøing
5 Stå i døra og ønske folk velkommen
6 Dele ut sangbok
7 Gi muntlig informasjon når det
trengs
8 Brannvakt under møtet. Hovedoppgaven for møtevertene er at de
som kommer til oss kjenner at det er
godt å være her

n

og arbeid. Et le
ve

Ellers så ble det denne gangen et
spesielt fokus på Gudstjenestene, men det finnes mange andre
like viktige tjenester som forbedrer, besøkstjeneste, i vaskelag,
bibelgruppevert, søndagsskolen
etc.
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å

t

Dette er punkter som jeg ser
som viktige for at tjenesten skal
foregå på best mulig måte, og
jeg håper også at de kan være en
oversikt som du kan bruke i de
ulike oppgavene du har i menigheten.

r te

Kollektørene er vanligvis 2 pr.
møte og har som oppgave å holde seg orientert om når de har

som av h
je

9 Lede møtet og være lydhør for
Den Hellige Ånd underveis

vJ

tus
Kris

8 Oppdatere seg på programmet
fremover med tanke på kunngjøringer

4 Sette opp sang- og bibeltekster for visning på storskjermen

sesskap grepet a

us

7 Ta imot bønneemner og sørge for
at de blir bedt over

3 Klargjøre tekniske utstyr til de
som trenger det. Trådløs mikrofon, projektor og lignende. Utstyret klargjøres før møtestart

d

ell
ef

es

6 Starte møtet presist

2 Koordinere med møteleder

ng
v sa

5 Sørge for at alt er klart i god tid
før møtestart

1 Sjekke at alt er i orden i god tid
før møtestart

4 Overlevere kollekten til kasserer
eller annen ansvarlig

ud gjenno

4 Koordinere med alle aktørene

3 Telle opp kollekten og lagre kvitteringer, samt føre ned i bok

2 Samle inn kollekten

,l

3 Levere møteprogram til de som
skal delta, pianist, tekniker, sangere
osv.

Tekniker må også sørge for
å holde seg orientert om når
vedkommede har tjeneste. Ellers
gjelder følgene punkter.

1 Be for kollekten samles inn

m bø
nn

2 Eventuelt sjekke temperaturen på
dåpsvannet

tjeneste. Eller har de ansvaret for

er G

1 Tenne lysene på plattformen

Pianist og organist må også sørge for å holde seg orientert om
når vedkommende har tjeneste,
øve på forhånd hvis nødvendig
og ha de nødvendige notene.

ær

Møtelederen har, slik jeg ser det,
følgende oppgaver

Til slutt vil jeg bare si hjertelg
takk for tjenesten som du gjør,
og måtte Gud vår far velsigne
deg rikelig for det.
-Egil Sagen

Et lite blikk utover
oss selv
Noen ganger (eller kanskje alltid) er
det nyttig å løfte blikket og se litt ut
over vår egen «teig».
I andakten i dette menighetsbladet
er jeg inne på det jeg kaller «verdens
elendigheter». Og vi ser at det er mye
vanskelig rundt oss, og vi blir mange
ganger motløse i møte med de uendelige behovene vi ser.
Men så er det slik at ingen kan gjøre
alt, men alle kan gjøre noe. Her kommer en liten smakebit på hva det kan
være, en smakebit av svært stor betydning, spesielt for kvinners situasjon i
Kongo, Afrika.
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MØTEKALENDER

4. kvartal

Uke:

40

41

42

43

44

45

46

Dato:

06.10.2019

13.10.2019

20.10.2019

27.10.2019

03.11.2019

10.11.2019

17.11.2019

Dag:

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 1100

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Taler:

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Kjell Arne Falla

Ivar Bolsø

Arnfinn Aandal

Kjell Arne Falla

Møteleder:

Harald S Mæhlum

Solveig Brøseth

Elin Kyseth

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Barneandakt:

Hanna D Dahl

Harald S Mæhlum

Misjonskirken

Gunnar Myhr

Hanna D Dahl

Søndagsskolen

Søndagsskolen

Pianist:

Eigil Angen

Arne Heggelund

Misjonskirken

Peter M Øhrn

Arne Heggelund

Eigil Angen

Peter M Øhrn

Tekniker:

Hanna-Mari N
Mæhlum

Madeleine Nielsen

Misjonskirken

David N Mæhlum

Hanna-Mari N
Mæhlum

Madeleine Nielsen

Madeleine Nielsen

Møtevert:

Ram M T Mualcin

Dan S Mæhlum

Misjonskirken

Gudveig Myhr

Dan S Mæhlum

Ram M T Mualcin

Piotr Klenovski

Kollektører:

Bengta Götestam

Anne Lysheim

Misjonskirken

Gudveig Myhr

Ram M T Mualcin

Bengta Götestam

Anne Lysheim

Kirkekaffe:

Gruppe 5

Gruppe 4

Misjonskirken

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Vask av kirka:

Tatjana K

Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Tatjana K

Gruppe C

Gruppe D

Annet:

Nattverd

Fellesmøte i
TMCF

Misjonskirken

Nattverd
TMCF

TMCF

TMCF

TMCF
Uke:

47

48

49

50

51

52

52

Dato:

24.11.2019

01.12.2019

08.12.2019

15.12.2019

22.12.2019

25.12.2019

29.12.2019

Dag:

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Søndag kl. 11.00

Juledag

Søndag kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Taler:

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Arnfinn Aandal

Egil Sagen

Egil Sagen

Egil Sagen

Møteleder:

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

David N Mæhlum

Harald S Mæhlum

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

Hanna-Mari N
Mæhlum

Barneandakt:

Gunnar Myhr

Søndagsskolen

Hanna D Dahl

Søndagsskolen

Gunnar Myhr

Harald S Mæhlum

Harald S Mæhlum

Pianist:

Peter M Øhrn

Eigil Angen

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Inna N Mæhlum

Tekniker:

David N Mæhlum

David N Mæhlum

Madeleine Nielsen

Madeleine Nielsen

Hanna-Mari N
Mæhlum

David N Mæhlum

David N Mæhlum

Møtevert:

Anne Lysheim

Gudveig Myhr

Ram M T Mualcin

Dan S Mæhlum

Gudveig Myhr

Piotr Klenovski

Piotr Klenovski

Kollektører:

Elisa Y Antonsen

Gudveig Myhr

Dan S Mæhlum

Bengta Götestam

Gudveig Myhr

Anne Lysheim

Ram M T Mualcin

Kirkekaffe:

Gruppe 5

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 1

Gruppe 4

Gruppe 5

Vask av kirka:

Gruppe A

Tatjana K

Gruppe B

Gruppe C

Tatjana K

Gruppe D

Gruppe A

Annet:

TMCF

Nattverd

TMCF

TMCF

TMCF

TMCF

TMCF

Eldste i menigheten Harald S. Mæhlum - Piotr Klenovski - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng
www.trondheimbaptist.no | f.book trondheimbaptist | pastor@trondheimbaptist.no
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Jesus vil ha deg! Les mer om dette i

neste menighetsblad
nr.4

Den Hellige Ånd,
og det indre livet

Skrevet av Bjørn Olav Hansen et innlegg på f.book 11.9 2019

Når vi begynner å øve oss i å leve i
bønn, har vi kanskje en sterk følelse
av at vi ved egen vilje har bestemt våre
vaner, men etter hvert som vi modnes
og gjør oss egne erfaringer med Gud,
forstår vi at bønnen er Guds initiativ.
Jeg vender stadig tilbake til Jesu egne
ord om Den Hellige Ånd:
’Vinden blåser dit den vil, du
hører den suser, men du vet ikke
hvor den kommer fra, og hvor
den farer hen. Slik er det med
hver den som er født av Ånden.’
Joh 3,8
Det er Ånden som tar iniatiativet, det
er Ånden som skaper lengselen i oss
etter å be.
Så la vinden blåse! La oss fylles av Den
Hellige Ånd.
Vi må stifte beskjentskap med Den
Hellige Ånd som bor i oss.
Dra opp levende vann fra brønnen i

vårt indre.
Vi trenger ikke å søke noe utenfor oss
selv - vi har fått Den Hellige Ånd.
Til den samaritanske kvinnen sa Jesus:
’Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som
drikker av det vannet jeg vil gi,

Side 9

skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde
med vann som veller fram og gir
evig liv.’ Joh 4,13
-Bjørn Olav Hansen
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Tirsdag 1. oktober
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 2. oktober
Bønnemøte kl 1800
Damene kl 1800
Fredag 4. oktober
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 5. oktober
Bønnens time kl 1700
Søndag 6. oktober
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Nattverd
Onsdag 9. oktober
Bønnemøte kl 1800
Fredag 11. oktober
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 12. oktober
Bønnens time kl 1700
Søndag 13. oktober
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Tirsdag 15. oktober
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 16. oktober
Bønnemøte kl 1800
Damene kl 1800
Fredag 18. oktober
Chin bønnemøte kl 1730

Lørdag 19. oktober
Bønnens time kl 1700
Søndag 20. oktober
Fellesmøte kl 1100
Misjonskirken
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Onsdag 23. oktober
Bønnemøte kl 1800
Fredag 25. oktober
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 26. oktober
Bønnens time kl 1700
Søndag 27. oktober
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Ivar Bolsø

Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Onsdag 6. november
Bønnemøte kl 1800
Fredag 8. november
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 9. november
Bønnens time kl 1700
Søndag 10. november
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Arnfinn Aandal
Nattverd
Tirsdag 12. november
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Arnfinn Aandal
Onsdag 13. november
Bønnemøte kl 1800

Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500

Damene kl 1800

Tirsdag 29. oktober
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Arnfinn Aandal

Lørdag 16. november
Bønnens time kl 1700

Onsdag 30. oktober
Bønnemøte kl 1800
Damene kl 1800

Fredag 15. november
Chin bønnemøte kl 1730

Søndag 17. november
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Kjell Arne Falla

Fredag 1. november
Chin bønnemøte kl 1730

Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500

Lørdag 2. november
Bønnens time kl 1700

Onsdag 20. november
Bønnemøte kl 1800

Søndag 3. november
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Kjell Arne Falla

Fredag 22. november
Chin bønnemøte kl 1730
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Lørdag 23. november
Bønnens time kl 1700
Søndag 24. november
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Tirsdag 26. november
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Egil Sagen
Onsdag 27. november
Bønnemøte kl 1800
Damene kl 1800
Fredag 29. november
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 30. november
Julemesse kl 1100-1500
Bønnens time kl 1700
Søndag 1. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Nattverd
Onsdag 4. desember
Bønnemøte kl 1800
Fredag 6. desember
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 7. desember
Bønnens time kl 1700
Søndag 8. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500

Tirsdag 10. desember
Formiddagstreff kl 1130
Andakt: Arnfinn Aandal
Onsdag 11. desember
Bønnemøte kl 1800
Fredag 13. desember
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 14. desember
Bønnens time kl 1700
Søndag 15. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Arnfinn Aandal
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Onsdag 18. desember
Bønnemøte kl 1800
Fredag 20. desember
Chin bønnemøte kl 1730
Lørdag 21. desember
Bønnens time kl 1700
Søndag 22. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500
Onsdag 25. desember
1. juledag
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Bønnemøte kl 1800
Fredag 27. desember
Chin bønnemøte kl 1730
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Lørdag 28. desember
Bønnens time kl 1700
Søndag 29. desember
Gudstjeneste kl 1100
Taler: Egil Sagen
Trondheim Myanmar
Christian Fellowship
Gudstjeneste i Baptistkirken
kl 1315 – 1500

UNGDOMSPROGRAM
Se oppslag i kirken!

F O S E N

De 11 bud:
Hentet fra wikipedia.
Gud talte alle disse ord: Jeg er
Herren din Gud, som førte deg ut
av Egypt, ut av trellehuset.
Du skal ikke ha andre guder enn
meg.
Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som
er oppe i himmelen eller nede på
jorden eller i vannet under jorden.
Du skal ikke tilbe dem og ikke
dyrke dem! For jeg, Herren din
Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar
straffen for fedrenes synd komme
over barn i tredje og fjerde ledd,
når de hater meg, men jeg viser
miskunn i tusen ledd mot dem
som elsker meg og holder mine
bud.

Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren lar ikke
den som misbruker hans navn,
være skyldfri.

Du skal hedre din far og din mor,
så du får leve lenge i det landet
Herren din Gud gir deg.
Du skal ikke slå i hjel.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal
du arbeide og gjøre din gjerning.
Men den sjuende dagen er sabbat
for Herren din Gud. Da skal du
ikke gjøre noe arbeid, verken du
selv eller din sønn eller din datter,
verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i
dine byer. For på seks dager skapte
Herren himmelen, jorden og havet
og alt som er i dem; men den
sjuende dagen hvilte han. Derfor
velsignet Herren hviledagen og
lyste den hellig.

Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke vitne falskt mot din
neste.
Du skal ikke begjære din nestes
hus.
Du skal ikke begjære din nestes
hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller
noe annet som hører din neste til.

Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske
hverandre.
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ARBEIDSGRENLEDERE I KIRKEN
SØNDAGSSKOLEN
FORMIDDAGSTREFF
DAMENE 		
			
BESØKSTJENESTEN
LOVSANGSGRUPPEN

Harald S Mæhlum 		
Solveig Brøseth 			
Elisa Ytterdal Antonsen 		
Synnøve Angen 			
Bengta Götestam 		
Hanna-Mari Novosad Mæhlum

!

telefon 930 14 986
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

ær

n

og arbeid. Et le
ve
å

t

TMCF			Eiendomsutvalg

r te

ng
v sa

Viseforstander		Søndagsskolen

som av h
je

Regnskap		Økonomiutvalg

tus
Kris

Tekniker

vJ

us

er G

ud gjenno

m bø
nn

Lovsangsgruppen

d

sesskap grepet a

es

Damene		Besøkstjenesten

ell
ef

,l

Vi oppfordrer med dette alle til å bruke posthyllene og ikke minst HUSKE å sjekke om
det er noe til deg det gjelder i dem!

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

mandag til torsdag fra klokken
09.00 til klokken 17.00

”Fleksibel tistedeværelse på kontoret i kirken disse
dagene. Ring for avtale om du ønsker å treffe meg.”

Besøks og postadresse Prinsensgate 2D, 7012 Trondheim

Pastor og forstander Egil Sagen
Telefon 482 84 665
e-post pastor@trondheimbaptist.no
Frister for stoff til menighetbladet
1. kvartal: 20. nov.
3. kvartal: 25. mai

2. kvartal: 10. mars
4. kvartal: 5. sept.

Konto for skattefrie gaver 4200 03 39274
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Løven Juda
1 Mosebok 49 - Norsk (1930) oversettelse
1Og

Jakob kalte sine sønner til sig
og sa: samle eder, så vil jeg forkynne eder hvad som skal hende eder
i de siste dager*.
2Kom

sammen og hør, I Jakobs
sønner, hør på Israel, eders far!
3Ruben,

min førstefødte er du,
min kraft og min styrkes første
frukt, høiest i ære og størst i makt.
4Du

bruser over som vannet, du
skal intet fortrin ha; for du steg op
på din fars leie; da vanhelliget du
det - i min seng steg han op!

den var hård! Jeg vil kaste dem
omkring i Jakob og sprede dem i
Israel.
8Juda

- dig skal dine brødre prise,
din hånd skal være på dine fienders nakke, for dig skal din fars
sønner bøie sig.
9En

ung løve er Juda; fra rov er du
steget op, min sønn! Han legger
sig ned, han hviler som en løve,
som en løvinne; hvem våger å
vekke ham?

og Levi er brødre, voldsvåben er deres sverd.

skal kongespir vike fra Juda,
ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten kommer, og
folkene blir ham lydige.

6Møt

11Han

5Simeon

ikke i deres hemmelige råd,
min sjel, ta ikke del i deres sammenkomster, min ære*! For i sin
vrede slo de menn ihjel, og i sin
selvrådighet skamskar de okser.
være deres vrede, for
den var vill, og deres grumhet, for

10Ikke

binder til vintreet sitt unge
asen og til den edle ranke sin
aseninnes fole; han tvetter i vin
sitt klædebon og i druers blod sin
kjortel.

7Forbannet
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12Dunkle

er hans øine av vin, og
hvite hans tenner av melk.
13Sebulon - ved havets strand skal
han bo, ved stranden hvor skibene lander; hans side er vendt mot
Sidon.
14Issakar

er et sterktbygget asen,
som hviler mellem sine hegn.
15Og

han så at hvilen var god, og
at landet var fagert; da bøide han
sin rygg under byrden og blev en
ufri træl.
16Dan

skal dømme sitt folk, han
som de andre Israels stammer.
17Dan

skal være en slange på veien, en huggorm på stien, som biter
hesten i hælene, så rytteren faller
bakover.
18Efter
19Gad

din frelse bier jeg, Herre!

- en fiendeflokk hugger inn
på ham, men han hugger dem i
hælene.

25fra

Aser
kommer
fedmen, hans
mat, og lekre retter som for konger har han å gi.

din
fars Gud,
og han hjelpe dig, fra den
Allmektige, og
han velsigne dig med
velsignelser fra himmelen
der oppe, med velsignelser fra
dypet der nede, med brysters og
morslivs velsignelser!

21Naftali

26Din

20Fra

er en lekende hind; liflig
er ordet han taler.
22Et

ungt frukttre er Josef, et ungt
frukttre ved kilden; grenene skyter
ut over muren.

fars velsignelser stiger høit
op over mine forfedres velsignelser, de når op til de evige høiders
grense; de skal komme over Josefs
hode, over hans isse, han som er
høvding blandt sine brødre.

23Og

de egger ham og skyter på
ham, de forfølger ham - de pileskyttere.

27Benjamin

24Men

28Alle

fast står han der med sin
bue, og hans hender og armer er
raske - ved Jakobs Veldiges hender, fra ham, fra hyrden, Israels
klippe,

er en glupende ulv;
om morgenen eter han op rov, og
om aftenen deler han ut hærfang.
disse er Israels stammer,
tolv i tallet, og således var det
deres far talte til dem;
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han velsignet dem, hver av dem
velsignet han med den velsignelse
som tilkom ham.
29Og han bød dem og sa til dem:
Jeg samles nu til mitt folk; begrav
mig hos mine fedre i hulen på
hetitten Efrons mark, 30i hulen på
Makpela-marken, østenfor Mamre
i Kana’ans land, den mark som
Abraham kjøpte av hetitten Efron
til eiendoms-gravsted.
31Der

begravde de Abraham og
Sara, hans hustru, der begravde
de Isak og Rebekka, hans hustru,
og der begravde jeg Lea, 32på den
mark og i den hule der som blev
kjøpt av Hets barn.
33Da

Jakob var ferdig med de
pålegg han vilde gi sine sønner,
trakk han føttene op i sengen; og
han opgav sin ånd og blev samlet
til sine fedre.

E v t . Re t u r Ve d f e i l a d r e s s e :
Prinsensgate 2D
7012 Trondheim

FIL 2,9-11.

«DERFOR HAR OGSÅ GUD HØYT OPPHØYET HAM
OG GITT HAM NAVNET SOM ER OVER ETHVERT
NAVN, FOR AT I JESU NAVN SKAL HVERT KNE BØYE
SEG, DERES SOM ER I DEN HIMMELSKE VERDEN,
OG DERES SOM ER PÅ JORDEN, OG DERES SOM ER
UNDER JORDEN, OG FOR AT HVER TUNGE SKAL
BEKJENNE AT JESUS KRISTUS ER HERRE, TIL GUD
FADERS ÆRE.»

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
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