TREFOLDIGHETSKIRKEN

FREDS- OG FORSONINGSKIRKEN
I OSLO

Gled dere alltid i Herren!
(Fil 4, 4)
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God kyndelsmesse; for lyset som blir til åpenbaring!
Bibelverset over er hentet
fra Paulus’ brev til filipperne. Det er en av tekstene i
kirkeårskalenderen for lørdag 6.2. og Samefolkets
dag. Den dagen skal vi
også markere hos oss 7.2.,
som del av å være Freds–
og forsoningskirken i Oslo.

Forsoningsbønn
på Kristi forklarelsesdag
Markering av
Samefolkets dag

Digital gudstjeneste kl 19
Fastelavnssøndag

Februar

2. FEBRUAR

7

Digital strømming kl 19

Februar

N Y H E T S B R E V

KJÆRE ALLE SAMMEN!

VIKTIGE
DATOER
Februar

NUMMER 1 / 2021
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Digital fredsbønn kl 19
Askeonsdag

Faste
aktiviteter:
Åpen kirke:
Følg med på
trefoldighet.no
for kommende informasjon om når vi kan
holde Åpen kirke
ihht smittevernregler i
Oslo

Verset kjenner sikkert flere
av dere igjen fra alteret vårt
i Trefoldighetskirken? Det
minner oss om at vi gjerne
skulle ha åpnet kirken både
for gudstjenester og Åpen
kirke nå, men at vi med
tålmodighet fortsatt sørger
for trygghet for hverandre
på digital avstand.

Søndag 7.2. kl. 19 inviterer
vi til en times direkte digital
sending for å markere samenes nasjonaldag:
www.facebook.com/
Trefoldighet
Her får vi møte Dagfinn
Høybråten, leder av Sannhets– og forsoningskommisjonen i samtale med Ole
Henrik Bjørkmo Lifjell.
Vi får også møte Tore Johnsen, førsteamanuensis ved
VID høyskole i Tromsø i
samtale med prest i Trefoldighetskirken Pål Kristian
Balstad.
Etter samtalene følger Forsoningsbønnen. Dette er en
bønn som bes hver tirsdag
kl 13 i Trefoldighetskirken.

Alt godt ønskes fra oss i staben!

Pål Kristian, Marius,
Målfrid, Monica og
Tone Cecilie

Vi minner om at vi er
tilgjengelige for samtale
og forbønn. Ikke nøl med
å ta kontakt om du
trenger noen å snakke
med!
Pål Kristian Balstad:
pb899@kirken.no
Målfrid Finnseth:
mf826@kirken.no
Tone Cecilie Carlsten:
tc753@kirken.no

Om du ønsker, kan du gi
en gave til menigheten
på VIPPS 610850
Takk for gaven du gir!

