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KJÆRE ALLE SAMMEN!
VIKTIGE
DATOER
April

25

Digital fredsbønn
kl. 19

«Jeg er den gode gjeteren.
Jeg kjenner mine, og mine
kjenner meg, slik som Far
kjenner meg og jeg kjenner
Far. Jeg gir livet mitt for
sauene.» Joh 10, 14-15

Bibeltekst:
Joh 13, 30-35

Mai

2

Digital kveldsgudstjeneste
kl. 19
Prekentekst:
Luk 13, 18-21
Digital markering av frigjøringsdagen
kl 19
Digital kveldsgudstjeneste
Fred og frihet
Kl 19

8

9

Prekentekst:
Mt 7, 7-12

Faste
aktiviteter

Sammen med vennene til
Jesus får vi gjennom bibeltekstene for denne tiden i kirkeåret - tiden mellom påske og
pinse - møte den oppstandne
Jesus Kristus. Ny innsikt og
kjennskap til hvem han er kan
åpne seg for oss...
Vi holder Åpen kirke til faste
tider. Velkommen innom! Men
vi får fremdeles ikke ha gudstjenester i våre kirke-rom i
Oslo sentrum, så vi fortsetter å
invitere dere med på våre digitale gudstjenester og bønner.
Disse finner dere på
trefoldighet.no og
www.facebook.com/
Trefoldighet

Åpen kirke:
Tirsdager kl. 12 -14
Onsdager kl 15.30-17.30
Lørdager kl 12 -14

Vi er godt i gang med å utforme en strategi for Trefoldighetskirken 2020-2025. Kirken
skal arbeide for fred, forsoning
og rettferdighet. Og vi har funnet fram til tre hovedfokus for
virksomheten vår: samfunnsansvar, fellesskap og fordypning. Vi begynner å finne en
vei med prosjekter og markeringer gjennom året, som kan
vi ønsker kan konkretisere og
kontekstualisere vårt anliggende—eksempelvis Samefolkets
dag (forsoning) , samarbeid
om KNs fasteaksjon
(rettferdighet) og nå snart
frigjøringsdagen 8. mai (fred).
Følg med på våre hjemmesider. Der finner dere også en
kort utgave av strategiplanen. .
Har du lyst på fellesskap eller/
og å engasjere deg som frivillig i gudstjenester, Åpen kirke
eller annet vi har på planen, ta
kontakt! Og behøver du noen
å snakke med, kom innom

Vi ønsker dere alle en velsignet

påsketid!
Pål Kristian, Marius,
Målfrid, Monica og
Tone Cecilie

Åpen kirke eller ta kontakt
med:
Pål Kristian Balstad
pb899@kirken.no
Målfrid Finnseth
mf826@kirken.no
Tone Cecilie Carlsten
tc753@kirken.no
Du kan også kontakte
Pål Kristian om du ønsker å
motta nattverd.

Ønsker du gi å en
gave til menigheten,
benytt VIPPS 610850.
Takk!

