
     Menighetsblad
 Det er skrevet mange sanger om Jesu død på korset. 
 
En av mine favoritter er "Redemption" 
av Johnny Cash. Sangen går rett til kjernen i evang eliet:

• Jesus blod renser fra synd, skyld og straff 
• Jesus død på korset frelser og utfrir 
• Jesus død på korset gir evig liv 
• Din frelse ble fullbrakt på korset 

 
 
Det at frelsen ble fullbrakt på korset, betyr at in gen andre offer lenger er 
nødvendig for at du skal bli frelst. Jesus gjorde a lt ferdig.

Det er ingen vits i å prøve "å frelse deg selv". Det er in gen frelse i religiøse 
ritualer eller pliktøvelser, kun gjennom Jesu blod!  
 
I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én 
gang for alle. Alle andre prester står dagli
gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har 
båret fram et eneste offer for synder og har derett er satt seg ved Guds høyre 
hånd for alltid.  (Hebr. 10:10
 
Fra Guds side ble frelsen di
som en gave:  
 
For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sø nn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men  ha evig liv.
 
Prisen er betalt. Jesus betalte den
Golgata kors. Alt du trenger å gjøre er å ta i mot gaven. 
 
For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herr e, og tror i ditt hjerte at 
Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frels t

Menighetsblad  04/09    
Det er skrevet mange sanger om Jesu død på korset.  

En av mine favoritter er "Redemption"  
av Johnny Cash. Sangen går rett til kjernen i evang eliet:  

Jesus blod renser fra synd, skyld og straff  
Jesus død på korset frelser og utfrir  
Jesus død på korset gir evig liv  
Din frelse ble fullbrakt på korset  

Det at frelsen ble fullbrakt på korset, betyr at in gen andre offer lenger er 
nødvendig for at du skal bli frelst. Jesus gjorde a lt ferdig.  

ingen vits i å prøve "å frelse deg selv". Det er in gen frelse i religiøse 
ritualer eller pliktøvelser, kun gjennom Jesu blod!   

I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én 
gang for alle. Alle andre prester står dagli g og gjør tjeneste og bærer gang på 
gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har 
båret fram et eneste offer for synder og har derett er satt seg ved Guds høyre 

(Hebr. 10:10 -12)  

Fra Guds side ble frelsen di n "fullbrakt" for over 2000 år siden, og gitt til d eg 

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sø nn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men  ha evig liv. (Joh 3:16) 

Prisen er betalt. Jesus betalte den  aller høyeste pris - med sitt eget blod 
Golgata kors. Alt du trenger å gjøre er å ta i mot gaven.  

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herr e, og tror i ditt hjerte at 
Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frels t. (Rom:10- 9)

 

      

Det at frelsen ble fullbrakt på korset, betyr at in gen andre offer lenger er 

ingen vits i å prøve "å frelse deg selv". Det er in gen frelse i religiøse 

I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én 
g og gjør tjeneste og bærer gang på 

gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har 
båret fram et eneste offer for synder og har derett er satt seg ved Guds høyre 

n "fullbrakt" for over 2000 år siden, og gitt til d eg 

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sø nn, den enbårne, for at 
(Joh 3:16)  

med sitt eget blod - på 

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herr e, og tror i ditt hjerte at 
9) 



 

 Hva skjer:  
 
Søndag 05.04 kl 11.00:  Gudstjeneste. Alf Dagfinn Hovland
Merethe & Jens Peter 
 
Skjærtorsdag 9.04 kl 18.00:
 
Langfredag 10.04 kl 11.00:
 
1. påskedag 12.04 kl 11.00:
 
Søndag 19.04 kl 11.00:  Gudstjeneste kl. 11.00 Øyvind Toeneiet
 
Søndag 26.04 kl 11.00:  Gudstjeneste Olaf Alsaker. Sang Liv Kristin
 

 
De faste aktivitetene går sin gang
 
Mandag 06.04 & 20.04: Kvinn
 
Onsdag: 01.04 - 15.04 & 29.04:
 
Torsdager:  Bønne lunch, vi
lunch, hver torsdag  
  
Fredager:  Signal kl 20.00  
 

 

Vi gratulerer jubilantene og ønsker dem guds velsig nelse.
 

udstjeneste. Alf Dagfinn Hovland. Sang av Ellen Jane, 

Skjærtorsdag 9.04 kl 18.00:  Kjærlighetsmåltid m/Sverre Henriksen, nattverd

kl 11.00:  Gudstjeneste felles med Metodisten 

påskedag 12.04 kl 11.00:  Gudstjeneste felles med Metodisten 

Gudstjeneste kl. 11.00 Øyvind Toeneiet 

Gudstjeneste Olaf Alsaker. Sang Liv Kristin

De faste aktivitetene går sin gang : 

Kvinnemisjon kl 11.00   

15.04 & 29.04:Misjonsringen kl 18.30  

, vi samles til bønn kl 11.00, og avslutter med en enkel 

 

Fødselsdager!  
 

18.02.44 
Fylte 

Reidun Kjøndal 65 år  
 

28.02.29 
Fylte  

Ole Flermoen 80 år 

11.04.49 
Thor Martinsen 60 år 

 
13.04.39 

Ronald Hagen 70 år 
 

Vi gratulerer jubilantene og ønsker dem guds velsig nelse.

av Ellen Jane, 

Kjærlighetsmåltid m/Sverre Henriksen, nattverd 

Gudstjeneste Olaf Alsaker. Sang Liv Kristin Alsaker 

, og avslutter med en enkel 

Vi gratulerer jubilantene og ønsker dem guds velsig nelse.  

 



   
 


