
Godt nytt år - godt nytt tilbud! 
Krise-året 2008 ligger bak. Hva har det gjort med deg? Lite eller ingenting? 
Mye? Kanskje er det helt andre kriser enn finanskrise som har rammet? Krise 
eller ikke: Nytt år betyr nye muligheter.  

Åsen Frikirke* inviterer til fem kvelder om veien, sannheten og livet - om 
Jesus. Vi kaller det livsnær gruppe, en slags samtalegruppe med utgangspunkt 
i kristen tro. Det er et sted for søkende og troende.  

Jeg gir deg denne invitasjonen, fordi jeg selv har erfart det positivt å delta i en 
slik gruppe. 

Oppstart er torsdag 22. januar, og fortsettelsen er de fire følgende torsdagene. 
Tidspunkt på kvelden er fra klokka 1950 til klokka 2200. Mer info og 
påmelding via www.dinkirke.no eller til telefon 913 50 614. Spør gjerne meg 
også, hvis du lurer på noe ☺  

* Åsen Frikirke er en ganske nystartet menighet, tilsluttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke (www.frikirken.no).  
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