FREDS- OG FORSONINGSKIRKEN
I OSLO

TREFOLDIGHETSKIRKEN

25

Samling for
frivillige i
Åpen kirke
kl 18-20
Se info ->
Gudstjeneste
kl 19
Kirkekaffe med
avskjed for
diakon Monica
Landmark

29

Vingårdssøndag 14. søndag i treenighetsstiden
Prekentekst:
Luk 17, 7-10

September
Oppstartsgudstjeneste kl 19

N Y H E T S B R E V
20.AUGUST

KJÆRE ALLE SAMMEN!

VIKTIGE
DATOER
August

NUMMER 6 / 2021

5

15. søndag i
treenighetsstiden
Prekentekst:
Luk 10, 38-42

Kjærligheten utholder alt,
tror alt, håper alt, tåler alt.
(1 Kor. 13, 7)

I Trefoldighetskirken gleder
vi oss nå over muligheten
til å kunne invitere opptil
200 personer til gudstjenester og andre arrangement!
Vi har «øvd» oss litt i sommer på noen kveldsgudsmesser— en god erfaring. Vi
ser nå fram til å realisere et
høstprogram vi har brukt
våren på å planlegge. Vi har
vært og er i prosess med å
utvikle Freds– og forsoningsarbeidet Trefoldighetskirken.

Søndag 5. september vil vi
markere høst-oppstarten
inn i en høst med mye
spennende program.
Vi legger ut høstprogrammet på vår hjemmeside og i
kirken trefoldighet.no

Onsdag 25. august kl 1820 inviterer vi til en oppstart-samling for frivillige
tilknyttet Åpen kirketilbudet vårt.
Er du interessert i å høre
hva Åpen kirke er og hva en
oppgave her går ut på,
meld deg på til
mf826@kirken.no
innen mandag 23. august.

FASTE
AKTIVITETER:
Åpen kirke:
Tirsdag 12:00-14:00
Forsoningsbønn kl. 13

Onsdag 15:30-17:30
Lørdag 12:00-14:00
Fredsbønn kl. 13

Vi gleder oss til å se dere i
Trefoldighetskirken!

Monica, Tone Cecilie, Pål Kristian,
Marius, Erika og Målfrid

I gudstjenesten og på
kirkekaffen søndag 28.
august vil vi markere at
vår diakon Monica Landmark trer ut av sin stilling. Du som kjenner
Monica er spesielt velkommen!

Nå som vi åpner opp,
ønsker vi at fellesskapet
vårt kan vokse igjen.
Ønsker du å være med
som frivillig, ta kontakt
med mf826@kirken.no

Vi håper du vil støtte
menighetens arbeid.
Benytt VIPPS 610850.

