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Esther:

”Jeg har
fått fred”

Vinn flotte premier:

DIGITAL JULEMESSE
5. DESEMBER

BLIR DET
JULEGUDSTJENESTE?

NÅ KOMMER JULEN, MEN BLIR DET FRED?

J

ulen skal på mange måter være så fredfull og idyllisk. Frank
Sinatra synger stemningsfullt: «May your days be merry and
bright, and may all your Christmas’ be white». Alle julefilmene er i kategorien «feel-good» og vi pynter og dresser omgivelsene med gull og glitter. Fra vi er små lærer vi gjerne at julen
skal oppfylle alle våre ønsker og derfor gleder vi oss alltid til jul.
Ja, og vi klarer nesten ikke vente heller. Butikkene ringer julen
inn allerede i oktober med nye varer prydet med nisser og snø i
vinduene. Julen kommer, det er helt sikkert.
Men er det så idyllisk som vi skal ha det til? Er det bare kos og
hygge? Nei, selvfølgelig ikke! Mange snakker om «julestria». Tiden
der vi alle skal leve opp til forventningene om jul: «Hva skal dere til
jul i år?», «Blir det stort familieselskap?», «Hvor mange kakesorter
baker du til jul i år?», «Er du ferdig med gavene?», «Er du ferdig med
julevasken?», «Skal dere på hytta?». Julen kan for veldig mange bli
et strev, og et uoppnåelig høydepunkt.
Julen er på mange måter en hellig høytid, og budskapet er langt
fra hva den har blitt til. I kirken snakker vi om julefred. Fred, fordi
Jesus ble født. Han som er redningsmannen. Ja, fredsfyrsten som
kom for å skape fred mellom himmel og jord, og gi alle de som
tok i mot Han fremtid og håp!
Bibelhistorien er også alt annet enn «feel-good» julefilmene på
Netflix. Den er brutal og virkelighetsnær. Jesus fødes inn i en skitten, kald og lite gjestmild verden. Han er uønsket, og blir flyktning
fra første stund. Han som er den høyeste konge, kunne ikke hatt
en lavere inntreden i denne verden.
Nå kommer julen, og det kan være du ikke klarer å leve opp til
juleidyllen. Kanskje gleder du deg ikke til jul heller. Det er helt greit!
Den handler uansett ikke om å leve opp til alle forventningene.
Nei, man trenger faktisk ikke ideelle omstendigheter for å få julestemning heller. Kanskje er du ensom i julen? Uten penger, eller
i sorg? Uansett, Jesus kommer med fred til den som vil ta imot
Han. Ikke fred som denne verden gir, men Guds fred som overgår
all forstand. Han vet godt hvor tøft livet kan være og har ingen
problemer med å finne adressen til deg som sliter. Måtte julen
handle om det han gir oss, og ikke alt annet.
Er det kanskje på tide å søke julefred? Du finner den hos Jesus,
og forhåpentlig i en kirke nær deg. I dette magasinet finner du
program for julen i Haugesund Misjonskirke. Vi er her for deg!
Velkommen til oss!
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ette året har vært annerledes på
mange måter, og julemessen blir
intet unntak. I år skal vi nemlig ha
digita julemesse!
Det blir fortsatt salg av messevarer,
men hovedattraksjonen i år er loddtrekningen. Verdien på gevinstene
ligger på over 42.000 kroner totalt,
og alt har vi fått fra et velvillig næringsliv. En av hovedpremiene er
overnatting i 2 netter for 2 på Haaheim gård på Tysnes. Vi har to slike
gavekort.
Loddene koster kr. 10,- per stykk, og
du kan kjøpe lodd på våre hjemmesider eller på facebook-arrangementet, ”Julemessen 2020”.
Lørdag 5. desember kl. 11-14 kjører
vi en live-sending med program og
loddtrekning. Sendingen finner du
på våre facebooksider, haugesund
misjonskirke.
Messevarene er i salg fra mandag 30.
november til og med fredag 4. desember. Følg med i arrangementet,
for her blir det lagt ut bilder av varene. Noen varer er allerede lagt ut
for salg.

Hilsen pastor
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vordan kom du i kontakt med
Haugesund Misjonskirke?

For rundt fire år siden, traff jeg en
dame på bassengtreningen i Aksdal.
Irene het hun, og vi ble raskt gode
venner. Vi pratet før og etter treningen, men ganske snart ble det også
kaffekos på Haugli. Irene fortalte at
hun og mannen var kristne, og at
de tilhørte Haugesund Misjonskirke,
men noe mer sa hun ikke. I ettertid
har hun fortalt at hun ba for meg.
Etter en tid ble jeg invitert til å være
med på hytten til Irene og mannen
Gunnar, i Lillesand. Vennskapet vårt
ble bare bedre og bedre.
Åndelig og helt normal
En gang på våren i 2019, fikk jeg låne
en bok av Irene som het «Åndelig
og helt normal» av Annie Skaug. Jeg
var i denne tiden interessert i det
alternative med blant annet healing.
Denne boken talte til meg og førte
til at jeg fikk mange spørsmål som
jeg gikk og grunnet på ubevisst. I
juni samme år ble jeg med Irene på
hytta igjen. I bilen på vei ned rant
alle spørsmålene mine ut. Irene
var tålmodig og svarte, fortalte og
forklarte. Vi gikk også på en gudstjeneste mens vi var der, og da ble
enda flere av mine spørsmål besvart.

Jesus ”hanket” meg inn
Det som skjedde inni meg i løpet av
disse dagene, kan jeg ikke beskrive
på en annen måte enn at
Jesus tok affære og «hanket meg inn». Han frelste
meg, og tårene bare rant
og rant. Jeg kjente på en
fred inni meg. På veg
hjem var jeg selvfølgelig
veldig spent på hvordan min mann
ville reagere, og jeg ba for samtalen jeg skulle ha med han. Jeg ble
virkelig bønnhørt, for hans svar var:
«så fint!». Noen få dager etter jeg
kom hjem, leste jeg en frelsesbønn
som Irene hadde sendt med meg, to
ganger for sikkerhets skyld. Og jeg
ringte henne for å gledestrålende
fortelle det.

Hva tenker du om livet fremover?
Jeg vil at mitt forhold til Jesus skal
bli enda bedre i fremtiden, og jeg
håper og ber også om at
min mann vil være med
meg på den reisen. Hittil har
jeg følt meg usikker på hva
jeg kan bidra med i menigheten, men nå kjenner jeg
–Esther
at min tjeneste kan være til
nytte og hjelp for både menigheten
og mine medmennesker.

”Jeg har

fått fred

Hva har troen på Jesus gjort med
deg?
Troen på Jesus har gjort så mye med
meg! Jeg har blitt tryggere, mer avslappet og mindre stresset. Jeg har
fått fred. Det føles som at jeg har
kommet hjem. Det å så godt å vite
og kjenne at Jesus elsker meg. Selv
om ikke alt går min vei, vet jeg at
Han har en plan for meg.

Bli kjent med Jesus –nå!
Det er bare så fantastisk godt å ha
Jesus i livet sitt. Jeg vil virkelig anbefale alle å bli kjent med Jesus – nå!
Kjøp en andaktsbok og les ett kapittel hver dag. Jeg kan anbefale hverdagsbibelen som har forklaringer
og et lettlest språk. Og ikke minst
så anbefaler jeg dere å komme til
kirken i Skåredalen. Det er bare så
utrolig godt å være der, og alle er så
velkomne. I kirka er det mange fantastiske mennesker, både ansatte og
frivillige, som sørger
for at Guds ord
når ut til oss på et
språk som vi alle
forstår.

Navn:
Esther Marie Færeaas Knutsen(56)
Bor i Aksdal.
Sivilstatus:
Lykkelig gift med Idar.
Har tre bonusbarn og seks
bonusbarnebarn.
Yrkesliv:
Drev tidligere klesbutikken
Boutique Edelweiss.
Har også jobbet med
sponsorarbeid, innen finansarbeid
og som adm.- og personalleder hos
Natukraft på Kårstø.
Er i dag uføretrygdet.

Fant fred: Esther var interessert i det alternative, men fikk fred da hun fant Jesus.

VELKOMMEN

TIL ADVENT I

MISJONSKIRKA

6.
des

Juleverksted

(i kirka)

Søndag 6. desember blir det Juleverksted for store og små. Her kan
du få lage julegaver! Det blir også salg av grøt og en adventssamling.
Siden vi bare kan være 50 personer til stede samtidig, må du melde
deg på ved å sende en sms til 95927477. Hvis det blir fullt på den
første samlingen kl. 13-15, setter vi opp en til kl. 16-18.
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- vi har plass til alle!

13.
des

Vi synger julen inn
Søndag 13. desember synger vi julen inn! Soul Children, Soul Band
samt musikere og sangere fra menigheten. Konserten begynne kl.
17.00 og du kan følge oss på våre facebook-sider. Bli med og la julefreden og julegleden synke inn i stuen!

JULAFTEN
G U D S TJ E N E S T E

kl. 16

20.
des

Adventssamling

Søndag 20. desember kl. 17.00 blir det adventssamling med besøk
av Kirkens Bymisjon. Diakon Lars Hellerdal, og Hilde E. Røssehaug,
prosjektleder for akuttovernattingen, forteller om livet til de svakeste
i Haugesund. Det blir også musikalske innslag.

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.
(Jesaja 9:6)

24.
des

Julaften

For mange er det utenkelig å skulle feire julaften uten å gå i kirken.
Men i år blir det dessverre en realitet. Likevel, ønsker vi å gi deg den
beste julestemningen på vår nett-gudstjeneste, julaften kl.16.00. Sett
deg godt til rette hjemme og syng for full hals. Julen er endelig her!

Vi ønsker deg en riktig god jul!
tlf. 52 72 27 31
haugesundmisjonskirke.no
post@haugesundmisjonskirke.no
Tømmerdalen 21, 5533 Haugesund

