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Kom på dugnad!
Dette bedehuset hadde ikke
vært noenting om det ikke
hadde væt for dugnadsåden i
Blomsterdalen. Til tross for at vi
har to ansatte, er vi fortsatt helt
avhengig av frivillig innsats. I år
blir det dugnad to lørdager i juni.
I tillegg til nedvask, vil vi gjøre
opprydning på loftet og
lagerrom og sette opp noen
hyller der, så rommene blir
utnyttet bedre. Styret håper at
du kan sette av en lørdag for å
hjelpe til. Det blir selvsagt god
mat og herlig fellesskap! Vi vil
komme tilbake til datoer på
melding og på søndagsmøtene.

Marta forlater oss!
I flere år har Marta Marcol fra
Polen vært en herlig berikelse i
vårt fellesskap. I nesten 5 år har
hun jobbet i bedehusbarnehagen
der hun har vært høyt verdsatt
av store og små. Lørdag 2. juni
gifter hun seg med sin Jarle og
bosetter seg på Bømlo. Der har
hun fått en undervisningsstilling
i kirken! Vi vil takke Marta for
hennes musikalske tjeneste og
alt annet hun har bidratt med.Vi
kommer til å savne hennes smil
og vakre vesen. Gud velsigne
henne og Jarle i deres nye liv
sammen på Bømlo! Vi håper de
kommer ofte på besøk!

Vi tror på Fader, Sønn og
Hellig Ånd!

Treenigheten er og blir et mysterium. Som begrensede
mennesker, greier vi ikke fullt ut å forstå Guds uendelige vesen.
Men det betyr ikke at vi ikke skal forsøke å skjønne det.
Jeg vil dele et bilde som sier litt om hvordan treenigheten virker i
ditt og mitt liv. Tenk deg en som er ute og flyr med dragen sin.
Det er Faderen. Du er dragen. For at det skal fungere må det
være en forbindelse mellom dere, et bånd. Det er fantastisk å
være drage! Du er skapt til å fly og Faderen eier deg og fryder seg
over deg. Jesus er korset som er midt på dragen. Du har Jesus og
hans verk som det mest sentrale i livet. Uten korset i sentrum,
kan ikke dragen fly. Forbindelsen mellom deg og Faderen er
festet til korset. Den Hellige Ånd er selvsagt vinden. Den
beveger og leder deg hit og dit. Det hender at dragen faller til
jorden, at den ikke klarer å fly. Kanskje blir den skitten eller
skadet i fallet. Da surrer Faderen inn tråden og tar hånd om deg.
Om ikke lenge kan du ny og ren ta en flytur med Faderen igjen.
Tenk på det i sommer! Med alt som skjer; ikke la forbindelsen
med Faderen ryke, ha Kristus i sentrum og la Ånden lede deg!

…vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

2. Tim.1,7
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Møter fremover
20. mai Søndagsmøte v/ Marius Theis
Oﬀer til Det norske Misjonsselskap.

Årsmøtehelg på Fjellly 9.-10 juni!
Den 10. juni tar vi søndagsmøtet
vårt på Fjell- ly på Sotra. ImF har
sitt årlige årsmøte lørdag, der fen
liten gjeng herfa vil være med.Flere
må selvsagt henge seg på. Vi ordner
skyss! Mirjam og Jon Sigve stiller til
valg for kretsstyret. Søndag er det
familiedag med møte, mat og
fotballturnering. Bedehusstyret
oppfordrer alle til å ta turen! Avreise
fra parkeringsplassen kl. 10.15 for de
som har plass eller trenger skyss! Se
for øvrig eget program for helgen!

27. mai

Søndasmøte v/ Rannveig Møller
Oﬀer til NLM

3. juni

Søndagsmøte v/ Ivar Stensland
Nattverd. Oﬀer til bedehuset Karmel.

10. juni FAMILIEDAG PÅ FJELL-LY
Familiemøte kl. 11.
17. juni

Storsamling v/ Kristin & Anders.
Oﬀer til Det norske Misjonsselskap.
Grilling

24. juni Vitnemøte og båttur hvis pent vær.
Oﬀer til Normisjonen
Søndagsmøtene på bedehuset starter opp igjen
19. august etter sommerferien. Følg med på
mobilen ang sommersamlinger i hjemmene.

Barnehagen får buss!
Etter mye frem og tilbake har
Bedehusbarnehagen endelig fått
oppfylt en drøm; nemlig å kunne
dra på tur i sin egen buss. Fra
august av har de inngått en
leasingavtale, så nå åpner en ny
verden av turmuligheter seg.
Denne minibussen vil også
menigheten kunne benytte seg
av. Vi kan benytte den for
Yngres, søndagsskolen og
menighetsweekenden, m.m.. Vi
vil gratulere barnehagen med
dette og med nok en fantastisk
foreldreundersøkelse. Vi er stolte
av å huse en av kommunens aller
beste barnehager!
GRATULERER!
…vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
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