
 

  

 

INFOSKRIV FRA RISKA BEDEHUSFORSAMLING 

 

 
 

Her er et nytt infoskriv fra Riska Bedehusforsamling. 

Høsten har satt inn for fullt og klokka er stilt inn på vintertid. Det mørkner mer og mer og vi 

nærmer oss advent og jul med stormskritt.  

Medlemskap 

Det er nå mulig å melde seg inn i Riska Bedehusforsamling for de som er over 15 år. 

Tanken bak medlemskap er at vi skal kjenne tilhørighet til fellesskapet både i form av 

ansvar for forsamlingen og hjelp til å bli bevart hos Jesus. Medlemskap er for dem som 

tror på Jesus og har et ønske om å leve et liv i Guds plan med sitt liv. 

Er det ting du lurer på, kan du ringe 97171745 (Torgeir) og kanskje få svar på ditt 

spørsmål. Medlemskap i bedehusforsamlingen har ikke noe med hvilket trossamfunn du 

tilhører. De fleste i Bedehusforsamlingen er nok medlemmer i den norske Kirke. 

Trossamfunnstilhørighet velger du helt selv uavhengig av forsamlingstilhørighet, og alle 

nordmenn kan velge selv hvor de vil være medlemmer fra de er fylt 15 år. En er altså 

«åndelig myndig» fra fylte 15 år, og ikke 18 år i forhold til vanlig myndighetsalder. 

På nettsida riskabedehus.no kan du melde deg inn. 

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. 

Møter våren 2018 

Møte for våren 2018 er under planlegging. Vi vil bare minne om at dere setter av helga 

19.-21. januar siden vi da skal ha ei helg i Sammen for Riska-regi som kalles «Alle 

sammen-helg!» Dette blir samlinger gjennom helga der vi på tvers av alder og 

generasjoner skal møte Jesus sammen. Viggo Klausen, en dyktig formidler, blir med oss 

denne helga! 

 



 

 

Side 2 

Alphamiddag og Alphakurs 

Tirsdag 28. november blir det Alphamiddag i Riska Kirke klokka 19.00. Her blir informasjon 

om Alphakurset som starter den 9. januar 2018. Det blir sang av Lone Lunde. Vi får 

også høre et intervju med noen som har gått på Alphakurs før. Karsten Degnes deler 

tanker rundt temaet: «Er kristentroen aktuell i dag?». Sist, men ikke minst, det blir 

servering av kjempeflott middag og kaffe m.m. En super kveld å ta med seg en god 

venn til en uhøytidelig kveld med deilig mat og god tid til prat. Påmelding senest 24. 

nov til post@betel.no eller riska.sandnes@kirken.no eller 97171745. 

Alphamiddagen er gratis. 

Håper du også kan tenke deg å gå på Alphakurset selv, og gjerne tenker over om det er en 

venn du kan invitere med deg til å gå på kurset sammen med. Kurset starter 9. januar 

2018 og vil gå 10 tirdagskvelder klokka 19.00 fram til påske, utenom vinterferien. 

Alphakurset er gratis. Påmelding senest 4. jan til post@betel.no eller 

riska.sandnes@kirken.no eller 97171745.  

 

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). 

Forsamlingsweekend 

Helga 24.-26. august 2018 blir det forsamlingsweekend på Ognatun. Sett av helga! 

Visdomsord til slutt: 

«Kun den som lener seg på Jesus kan stå oppreist!» 

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

Torgeir Lauvås 

 

 

 
 

 

mailto:post@betel.no
mailto:riska.sandnes@kirken.no
mailto:post@betel.no
mailto:riska.sandnes@kirken.no

