Velkommen til Salemkirken
Uke 12

ALLE SAMLINGER I SALEMKIRKENS
LOKALER ER AVLYST INNTIL VIDERE.
MEN VI KAN MØTES HER:
Søndag 22.03. 11.00: Nett-gudstjeneste
Mari Bøhlerengen:
Disippelskap
Salem Lovsang
____________________

Info
(Denne meldingen er lagt ut på vår Facebook-side)
Kjære alle sammen!
I går var en nesten uvirkelig dag for de flest av oss.
Norge ble lukket ned. Dette har aldri hendt før – i
fredstid. Det berører alle. Salemkirken har fulgt de
retningslinjer som regjeringen har gitt. Derfor er all
virksomhet avlyst i de nærmeste 14 dagene.
Foreløpig …
Vi reagerer forskjellig på det som har skjedd: Noen
hamstrer, noen blir redde, noen blir skuffet, noen
tenker fornuftig. Og – noen ber.
En leder jeg hørte sa at denne tiden har to typer
konsekvenser: De harde og de myke. De harde
konsekvensene er om noen blir syke eller dør, eller om
noen mister jobben og får økonomiske utfordringer. De
myke konsekvensene er alle skuffelsene: Reisen det
ikke ble noe av, selskapet som ble avlyst, alt det flotte
som var planlagt, men som nå ikke kan gjennomføres.
Veldig trist for den det rammer, men det er til å leve
med – i det lange løp.
Det er spesielt å være menighet i en tid som denne! Når
bedrifter må permittere ansatte, er det fordi det ikke er
noen jobb å utføre. Når vi som menighet ikke kan ha
gudstjenester eller andre samlinger på vanlig måte, har

vi fortsatt en jobb å gjøre! Vi er like mye menighet i
dagene som kommer som når virksomheten vår går for
fullt!

Viktige kontakter

Vaske hendene og «avstand» er helseråd om dagen. I
går dukket dette «dagens bibelord» opp på min mobil:
Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til
dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere
som har et delt sinn! (Jak 4,8). Interessant! Avstand til
mennesker er viktig på grunn av smittefare, men
nærhet til Gud er enda viktigere!
Derfor oppmuntrer jeg meg selv og dere alle til å bruke
disse dagene til å be – for oss selv og våre nære
relasjoner, men også for byen og landet vi bor i.
Og vi vil be om kreative løsninger på hvordan vi kan
kommunisere evangeliet. Som en kristenleder sa:
«Dette er en unik mulighet til å være kirke – ikke bare
gå i kirke. Få saltet ut av saltbøssa!»
La oss be om at vi som kristne blir en motpol til frykt
og egoisme. Til å bry oss om, selv om restriksjonene er
mange. Flere har henvendt seg til meg og sagt at de står
til rådighet om noen trenger hjelp til f.eks. å gå i
butikken … Si ifra, så knytter vi kontakt!

Medpastor/administrasjon:

Jeg vil til slutt si at mange menigheter nå legger ut
gudstjenester, prekener mm på nettet. Vi i Salemkirken
jobber med det samme, men er ikke klare kommende
søndag. Men søndag 22.03. kl 11.00 sender vi
gudstjeneste fra Salemkirken! Vi legger ut nettadresser på denne siden og på hjemmesiden til
Salemkirken https://salemsandefjord.no/ så snart de er
klare.
Jeg hilser dere med Jesu ord: La ikke hjertet bli grepet
av angst. Tro på Gud og tro på meg! (Joh 14,1)
Hilsen fra pastor Einar

Pastor:

Barnepastor/
internasjonal pastor:
Ungdomspastor:

Lederrådet:

Leder/kontaktperson Barnerådet:
Øst-Europakontakt:
Formiddagstreff:
Sjelesorg:
Besøkstjenesten:
Søndagsskolen:
VIPS:
B-tween:
Soul Children:
Soul Kids:
Familietorsdag/Minigospel
Bønneledere:
Nettverksgrupper:
Kreativ kveld:
Bokkiosken:
Vertskap:
MBS:
Storskjerm:
Renhold:
Tekniker-ansvarlig:
Vaktmestertjenesten:

Einar Nymoen
Tlf 95068494
David Bye
Tlf 98006612
Kjersti Falk Berg
Tlf 99697431
Mari Bøhlerengen
Tlf 95489970
Erik Asteberg
Jorid B. Horntvedt
Fred Karlsen
Merethe Larsen
Reidar Larsen
Asbjørn Wendelborg

Merethe Larsen
Leif Walmann
Einar Nymoen
Ingbjørg Østbu
Ingbjørg Østbu
Ellen Gjone/Kristin Matre
Laila Norheim
Rune Haraldsvik
Noomi Jensen Tettli
Anne Lene Rønning
Lene Larsen
Ingunn og Per A Drivdal
Per Arne Drivdal
Solfrid Gjervoldstad
Anne M Rønningen
Rolf Larsen
Helge Terje Gilbrant
Øyvind Bjørnerud
Gunn Karlsen
Kay Thomas Haaland
Halvor Skaara

E-post: post@salemsandefjord.no
Kontonummer: 2490.05.03586
VIPPS: Søk med 10912
Hjemmeside: salemsandefjord.no
Besøksadresse: Florsgt. 1B, 3211 Sandefjord
Postadresse: Boks 113, 3201 Sandefjord

