Velkommen til Julemesse 2018
Et av menighetens viktigste mål er å «Hjelpe mennesker til tro». Det kan alle være med på selv om en
verken har frimodighet til å snakke med naboen eller reise til fjerne land for å misjonere.
I løpet av året håper vi å kunne sende 230.000 kroner til Frikirkens ytremisjon. I fjor kom nesten
halvparten av dette beløpet fra Julemessa i november.
En liten komité og noen støttespillere har stått på i mange måneder. Nå er de avhengige av at store
deler av menigheten engasjerer seg i innspurten. Finn en utfordring som passer for deg!
PS: Det er behov for frivillige medarbeidere. Gi beskjed om du har et par timer fredag eller lørdag

Viktige tidspunkt
Fredag 16. november kl. 18 – 21.
Kl. 19.30 blir det sang og misjonsinformasjon.
Lørdag 17. november kl. 11 - 15.00 (trekning).
Kl. 13.00 blir det sang av Salig Blanding – andakt
og misjonsinformasjon.

Noe godt å selge
Til salgsbordene trenger vi alt som kan
selges, f.eks karameller,
småkaker/julekaker, drops og konfekt.
Nye produkter og idéer mottas med takk!

Småting til barna
For de minste har vi «Katta i sekken».
Her trenger vi mange små gevinster.
Verdi 5—20 kroner.

Gevinster og gaver

18 og 19
16. - 17. november
nov.
Hjelp mennesker
til tro!

Kan du tenke deg å gi en gave? Vi trenger
alle slags gevinster til både store og små.
Veldig gjerne kransekaker til utlodning.
Hvis du synes det er vanskelig å finne gevinster
hjelper vi gjerne til. Kontanter kan gis til medlem i
messekomiteen eller bruk menighetens kontonummer og merk gaven "Julemesse".

Hos oss kan du:

Ta lodd (kanskje vinne), kjøpe kaker,
hjemmelaget syltetøy og sild.
Salgsbord med hjemmelagde
sokker, votter, luer, gensere og andre ting.

Hvem leverer vi gaver til og når?

Kafeteria begge dager!

Flott om gevinster levers til noen i messekomitéen.
Alternativet er å legge gevinsten i kirken/diakonrommet, men da er
det fint hvis gaven merkes med en lapp hvor det står "Julemesse" og
hvem som har gitt gaven.
Det er også fint om gevinster kan leveres før søndag 11. november.

Det blir salg av vafler, pølser, kaker,
rundstykker, saft og brus!

Kontaktinfo messekomité
Elsa Simonsen:
Grethe B. Ravneng:
Jorid Slettevold:
Maj Britt Hansteen:
Theresse Grandahl:
Tove Selsø:

 elsasimo@online.no
 gbravneng@gmail.com
 jorid@slettevold.net
 mbhansteen@gmail.com
 theres-e@live.no
 tove.selso@gmail.com
Menighetens kontonummer: 8220 02 86363

