
 

  

 

INFOSKRIV FRA RISKA BEDEHUSFORSAMLING 

 

 
 

Her er et nytt infoskriv fra Riska Bedehusforsamling. 

Godt nytt år! 2018 kan bli ditt beste Jesus-år! Jesus vil fornye sin relasjon til deg hver dag. Han 

elsker kvalitetstid med deg når du leser Guds Ord, er i bønn eller har kristent fellesskap.  

På bedehuset hadde 31 ungdommer sin nyttårsfeiring. Vi har hørt mye godlyd fre de som 

deltok! Takk til styret i Direction som dro dette arrangementet! Takk også til Hilde og Enok 

Hetland som laget mat og tok oppvasken, og ellers hjalp ungdommene på forskjellig vis før, 

under og etter feiringen!  

Direction starter opp igjen 13. januar klokka 20.30! 

Vil ikke du også bli medlem? 

Over 30 stk har meldt seg inn nå. Husk at du må melde deg inn innen 31. jan og betale 

kontingenten, kr 100, også før denne datoen hvis du vil stemme på årsmøtet til forsamlingen. 

Medlemskapet tegnes ved å fylle inn skjema på nettsiden riskabedehus.no og kontingenten 

betales til kontonummer 32052457628 Merk med MEDLEM og NAVN 

Første fellesskap i år blir 27 januar (ikke Felesskap 13.jan!) Da blir det også Senkveld klokka 

21.00 etter fellesskap! 

Onsdag 17 januar er det møte på bedehuset! 

En lærer, og ei gruppe elever kommer onsdag 17 januar og holder et møte for oss på 

bedehuset! Hjertelig velkommen til alle! Møtet begynner klokka 19.30! 

Har du meldt deg og familien din på «Alle-sammen-helga» på Riska? Fristen er 14 jan! 

Det er to viktige samlinger i Sammen for Riska-regi nå i januar. Den første er «Alle sammen-

helg» 19.-21. januar (Se vedlagt plakat)  

 

I tillegg blir det Sammen for Riska-samling på Betel søndag 28. januar klokka 19.00 der vi får 

besøk av Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet og en gjest fra Syria som vil gi oss innblikk i 

de kristnes forhold i det krigsherjede landet i dag.  



 

 

Side 2 

Årsfest 

Det blir også i 2018 felles Årsfest for Bedehusforsamlingen og Bedehuset samtidig. Den bli 

søndag 25. februar, sett av datoen nå! Husk også at det kun vil være medlemmer i Riska 

bedehusforsamling som kan stemme på årsmøtesakene som gjelder bedehusforsamlingen. 

Se info i avsnittet over for innmelding. 

Givertjeneste og Vipps 

Vil du bli fast giver? Ta kontakt med Torgeir på nr 97171745, så får du info om givertjeneste. 

Det er nå mulig å gi på Vipps til forsamlingen 

Vippsnummer er som følger:  

#111990 Direction (Meny og valgfritt beløp)  

#111991 Fellesskap (Meny og valgfritt beløp)  

#111366 Riska Bedehusforsamling (Meny og valgfritt beløp). 

Ledergruppa lar seg utfordre på Vekst 

Ledergruppa drømmer om en voksende og sunn bedehusforsamling. Derfor er ledergruppa 

nå med i et forum som heter Vekst. Dette drives av ImF og startet i november i fjor. Dette vil 

gå tre år framover. Vi får på de to årlige samlingene framover undervisning og god tid til å 

tenke / be / planlegge / bli bedt for slik at vi kan invitere Gud til å lede oss tydeligere og 

sterkere inn i sin plan for forsamlingen vår. Halvparten av samlingene i læringsfelleskapet 

Vekst, vil finne sted på Bryne. De andre samlingene blir i Bergen i november 2018 og 2019. 

Novembersamlingene finner sted under ImFs Lederkonferanse som er åpne for alle og har 

mange ulike kurstilbud og foredrag som er aktuelle for alle som tjener i en kristen. Den 

konferansen vil i 2018 være 9-11 november. Sett av helga og bli med! 

Vedlagt ligger møteplan for våren!  

 

Hilsen ledergruppa: Hilde Hetland, Jeanette Risdal, Evy Helgeland, Rolf Gunnar Husveg og 

Torgeir Lauvås 

 

 

 
 

 


