Gruppeledere
Gruppeledere er nå Brede Wallumrød, Jan Gunnar Røyland,
og Geir Øystein Andersen. Medledere sammen med disse er
henholdsvis Merete Carlsson, Sarita Wallumrød og Runi
Wold Kristiansen. Gruppeledere og medledere har en
månedlig samling.

INFO FRA

ÅSEN FRIKIRKE – DINKIRKE.NO
Des 2004 – jan 2005

Livsnære gruppe for skolebarn
Det er ikke besluttet oppstart for denne gruppen i skrivende
stund, men annenhver mandag kl 1730-1845 er tidspunktet
for livsnær gruppe for skolebarn
Givertjeneste
Vi oppfordrer alle medlemmer til å være med å gi fast til
menigheten. Det er godt å få gi – faktisk bedre enn å få, i
følge Jesus. Apostlenes Gjerninger 20, 35b. Det vil også bli
lagt til rette for ordning med skattefritak for gaver.
Sarita; telefon 32765865, 98606669
Jan Gunnar; telefon 32770449 (a), 32722650, 99634877
Geir Øystein; telefon 22748610 (a), 32735907, 91350614
**********

Velsignet jul & nyttår til alle!
Jesaja 9, 2:
Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i
dødskyggens land, over dem skal lyset stråle.

VI FØLGER JESUS VIDERE …

Program for des 2004 - jan 2005.
Nyttårsfeiring
Vi tar sikte på familievennlig nyttårsspleisefeiring. Ta
kontakt hvis du/dere er interessert.
ALPHA-kurs
Kurset ble i høst utsatt til over nyttår. Nå er vi der hvert
øyeblikk, og hver enkelt har fått bedre tid til å forberede seg
selv og mulige deltagere til kursdeltagelse. Kursdager blir
mandager, og ALPHA-middagen er satt til mandag 24.
januar kl 1930. Vi må ha minimum 8 deltagere for å kjøre
kurset, som blir hos Åse & Geir Øystein, hovedsakelig basert
på videoundervisning. Vi er ennå ikke helt i mål mtp ledere
og praktisk organisering. Påmelding innen 16. januar.
Livsnære grupper
Disse gruppene har to arbeidsfelt: Samlinga som er 3 av 4
uker, kl 1950-2200. Der er hensikten å styrke det åndelige
livet hos den enkelte av oss og i fellesskapet. ”La alt skje til
oppbyggelse” 1. Korinterbrev 14, 26. Den andre delen går
gjennom uka ellers. Det handler om at det er godt å høre til i
et lite fellesskap, der vi husker på hverandre. Samtidig har vi
et felles oppdrag: Å dele Jesus med andre mennesker.
Gruppene starter opp i uke 1.
Gudstjenester
Vi opplevde en flott festgudstjeneste i gymsalen på
Gamlegrendåsen skole 5. desember. En kjempeinnsats fra
mange. Det var godt å merke nærværet fra både Gud og hans
menighet i Kongsberg.

Lederteamet har i utgangspunktet satt opp fire utadrettede
gudstjenester i vår, den første 6. februar kl 1700. Vi ønsker
imidlertid å drøfte dette på menighetsmøte i midten januar.
Enkle husgudstjenester vil også bli holdt til våren, den første
9. januar kl 1030.
Menighetsmøte søndag 16. januar kl 1930
Det innkalles til menighetsmøte. Saksliste kommer over
nyttår, men viktige stikkord blir: Budsjett og givertjeneste,
arbeid med pastorkall, oppfølging av konstituerende
menighetsmøte, og vårens program.
Lederteam og menighetsråd
Geir Øystein Andersen, Sarita Wallumrød og Jan Gunnar
Røyland utgjør menighetens Lederteam (LT).
LT arbeider i det daglige med oppfølging og planlegging i
menigheten. - Geir Øystein har som eldste særlig ansvar for
undervisning og det åndelige livet i menigheten. I påvente av
pastoransettelse har Geir Øystein sagt seg villig til frikjøp
fra jobb en dag per uke. Dette vil skje fra 1. januar 2005,
hvis alt går i orden praktisk hos hans arbeidsgiver. Jan
Gunnar er kontakt for dette i LT. Ta kontakt med han
angående spørsmål og eventuelle kommentarer/innvendinger.
- Jan Gunnar har som diakon særlig ansvar for økonomi og
praktiske forhold.
- Sarita har som diakon særlig ansvar for fellesskap og
verdier.
Sammen med ansvarlig forstander Helge Utaker utgjør LT
menighetsrådet. Menighetsrådet har møte torsdag 6.
januar.
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