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Programmet for desember ser slik ut:
Baptistkirken i adventstiden!
Vi er glade for å ha kommet inn i godt
vanlig gjenge igjen etter mer enn ett og
et halvt år med pandemirammet (og tilpasset) virksomhet. Denne høsten
har vi til og med sett konkrete
resultater av nytenkning rundt
omsorgs- og sosialt arbeid og det betyr
mye!

Onsdag 1.12
Kl. 17:00 – 19:00: Juba for alle. Her kan
man kjøpe seg middag for 50,-, eller max
100,- for en familie. Det blir en liten fellessamling og barna øver på julespill.
Søndag 5.12
Kl. 11:00: Gudstjeneste med barnekirke og
øvelse til julespill.
Menighetsmøte og Årsmøte 1 etter
gudstjenesten.

En livsmestringsgruppe skal nå i gang,
etter initiativ fra Torunn Taranger og
Gunn Hansen, og flere sosiale
arrangement har vært gjennomført
eller står på planen for nærmeste
fremtid. Sist onsdag var det tur “Ælva
rundt” med Dan Tore Stensland og
Rune Hansen, og fredag var det drøyt
20 personer til stede da Elin Beathe
Forthun Damli og Robert Damli tok
ansvar for tidenes første spillkveld i
kirken. Virkelig et godt tiltak som vi
gjentar litt utpå våren!

Tirsdag 7.12
Juleverksted i kirken. Ta med det du vil
lage/jobbe med. Vi serverer gløgg. Mer
info kommer på facebookgruppa.

I dag er det første søndag i advent og
ventetiden frem mot feiring av Jesu
fødsel begynner. Under “Sammen i
kirken” kl. 18:00 skal vi avduke
menighetens nye julekrybbe og høre
litt om hvordan den kom i hus.

Søndag 19.12
Kl. 11:00: “Vi synger julen inn”!
Menighetskoret setter oss som vanlig i
julestemning siste søndag før jul.
Juletrefest etter en kort kirkekaffe.

Fredag 10.12
Volleyball i Skogerhallen, Gundesølina 10.
Informasjon ligger i gruppen “Nå skjer det”
knyttet til menighetens facebookside. Det
er åpent for alle “former” og aldre :-)
Søndag 12.12
Kl. 11:00: Familiegudstjeneste med
fremføring av barnekirkens julespill.

Julaften 24.12
Kl. 15:00: Julegudstjeneste

Vårt vanlige ukesprogram postes på facebook ukentlig og opplyses om i søndagens gudstjenester.
Med ønske om en god adventstid!
Med hilsen menighetsrådet

