Møtested
når ikke annet er oppgitt:

Åmot kirke
Kapellveien 1, 3340 Åmot

26. august kl. 17-20
Samling med gudstjeneste.

Ledergruppa i Modum
Leder:
Kari Bottolfs Bekken
kbbekk@online.no
Tlf. 48079381
Diakon: Kirsti Hole
kirsti.hole@modumkirke.no
Tlf: 32783230
Ledergruppemedlemmer:
Eli Landro, Lena Tuff,
Kari Bottolfs Bekken
og Kirsti Hole

September – smågruppene har
samlinger.
28. oktober kl. 17-20
Samling med gudstjeneste.
Kollekt til solidaritet.
17. november kl. 16-20
Tro og Lys-fest.
9. desember kl. 11
Vi deltar på gudstjeneste i Åmot
kirke sammen med SMK-Viking.

Visekoordinator for Norge
Helga Mosland Raen:
helga.mosland@raen.no
Tlf. 91142522
og Gudrun Klingsheim:
gudrun.klingsheim@nedreeiker.kommune.no
Tlf. 90927330
Hjemmeside: www.trooglys.no

Leder for Nordlysprovinsen som vi tilhører:
Birgitt Aarrestad, Ås
Tlf. 48179188
bogh.aarrestad@gmail.com

Vi forsøker også å utdype vennskapet oss i mellom ved å møtes
utenom de vanlige møtene. Vi

Hva er en Tro og Lys-gruppe?

 besøker hverandre
 drar på turer sammen, deltar på
felles retretter og lignende.

Vi er tilknyttet den internasjonale
Tro og Lys-bevegelsen. For tiden
finnes det ca 1500 Tro og Lysgrupper i 80 land på 6 kontinenter.

Gruppen består av:
 mennesker med
utviklingshemming
 deres familier og
 venner
Gruppen består vanligvis av 20-30
personer som møtes regelmessig,
vanligvis en gang i måneden.
Vi møtes for å:
 dele livs- og troserfaringer
 be sammen
 ha felles måltid og festlig
samvær
 feire gudstjeneste

Gruppene er økumeniske, åpne for
mennesker fra ulike kirkesamfunn,
men også for mennesker som ikke
har noen kirketilhørighet. Vi har
lutherske og katolske prester /
diakoner knyttet til gruppene.

Tro og Lys i Norge og i verden
Tro og Lys startet her i landet i 1990.
Det er 10 grupper i Norge. I tillegg
til Modum er det gruppe i Follo,
Lambertseter, Lillesand,
Hammerfest, Flekkefjord,
Nordstrand, Kongsvinger, Ål og
Nedre Eiker.

Tro og Lys-bevegelsen ble stiftet
i 1971 av kanadieren og
filosofiprofessoren Jean Vanier
og den franske spesialpedagogen
Marie-Hélène Mathieu.

