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Sammen i advent
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Hver søndag i desember samles vi til gudstjeneste
for alle aldre. Klokka 16.00 er det fyr i bålpanna og
du kan få en kopp kaﬀe eller solbærtoddy ute eller
inne i underetasjen. Klokka 17 belyses dagens tema
med sang, drama, andakt og annet i kirkesalen.
Velkommen til en stund nær Gud og nær andre.
Istedenfor kirkekaﬀe etter gudstjenesten
oppfordrer vi til å invitere noen med hjem disse
søndagene.
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Profeten Jesaja kommer med en rekke navneforslag i
sin profeti over barnet som skal bli født. I jødisk
tradisjon var navn noe som beskrev hva du skulle
være eller hva slags tanker foreldrene dine hadde om
deg. Navn ble ikke plukket tilfeldig, det lå noe viktig
bak. Hva betyr disse navnene som ble sagt om Jesus
for oss i dag?
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Søndag 3.desember «…Fredsfyrste»
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Søndag 10.des. «…Underfull rådgiver»
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Søndag 17.desember «…Evig far»
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Julaften «…Veldig Gud»
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Kl.14 Bålpanne m/gløgg og kaﬀe
Kl.15 Vidar Bergsland, Logos/ SSC, juledans
m.ﬂ.

Kl.14 Bålpanne m/gløgg og kaﬀe
Kl.15 Vidar Bergsland, Logos/ SSC, juledans
m.ﬂ.

Kl.16 Bålpanne og kirkekaﬀe
Kl.17 Gudstjeneste i kirkesalen
Vidar Bergsland, Stian Taranger m.ﬂ.
Kl.15 Josefs snekkerverksted
Kl.16 Vi griller pølser ute og har kaﬀe/
kaker inne i underetasjen
Kl.17 Gudstjeneste i kirkesalen
Anne Lene Romsdalen, Anne S.andmo
m.ﬂ.
Kl. 16 Bålpanne og kirkekaﬀe i underetasjen
Kl. 17 Vi synger julen inn
Heidi T. Flatebø, Skien Soul Children,
Logos m.ﬂ.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått
navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far,
Fredsfyrste.
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