
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveit Frikirke 
 - med livets Herre der livet leves 

KONTAKTINFORMASJON: 

Tveit Frikirke 

Topdalsveien 307 

4658  TVEIT 

 Telefon: 380 63 025 

E-post: tveit@frikirken.no 

Gavekonto: 3000.26.91465 

 

Menighetens pastorer:     

Pastor Kjell Audun Herje har kontortid: 

tirsdager kl. 11.00 - 13.00 og 

onsdager kl. 11.00 - 13.00. 

Mob: 98 89 52 15  

E-post: kjell-audun.herje@frikirken.no  

 

Pastor Jan Inge Ringsby  

Mob: 47 46 63 76  

E-post: janinge.ringsby@frikirken.no 

 

 

 

Barne– og familiearbeider Heidi Omdal  

Mob: 48 10 03 13 

E-post: heidi.omdal@gmail.com 

 

Diakon i september 
Jan Erik Broen: mob: 97 89 73 77 

                       Følg Tveit Frikirke på 

Gi din støtte til 

menigheten 

www.tveit.frikirken.no 



 

 

 

Torsdag 3. september kl. 11.00:  

Bønnemøte i Tveit frikirke 

 

Torsdag 3. september kl. 19.00:  

Menighetsmøte 

Tema: Mål og strategi for menigheten 

 

Søndag 6. september kl. 11.00:  

Gudstjeneste og Barnekirke 

- Tale v/ pastor Kjell Audun Herje  

- Nattverd 

- Bønn kl. 10.30 

 

Mandag 7. september kl. 20.00:  

Bønnekveld i Tveit frikirke 

- Bønn for menigheten 

 

Torsdag 10. september kl. 11.00:  

Bønnemøte i Tveit frikirke 

 

Søndag 13. september kl. 11.00:  

Gudstjeneste  

- Tale v/ Ole Morten Stavland  

- Bønn kl. 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

FriKids: 

FriKids har sine øvelser  tirsdager fra kl. 17.30 - 18.20. Oppstart 1. september 

Tweens: 

Tweens samles annen hver fredag fra kl. 19.00 - 21.00  Oppstart 4. september 
 

SENKVELD - Tveit Frikirke: 

Senkveld  samles annen hver fredag . Oppstart 4. september kl. 20.30 

GUDSTJENESTER OG MØTER - SEPTEMBER 2020: 

 

 

Torsdag 17. september kl. 11.00:  

Bønnemøte i Tveit frikirke 

 

Søndag 20. september kl. 11.00:  

Gudstjeneste og Barnekirke 

- Tale v/ Paul Roland  

- Sang v/Silje Herje 

- Bønn kl. 10.30 

 

Torsdag 24. september kl. 11.00:  

Bønnemøte i Tveit frikirke 

 

Søndag 27. September kl. 11.00: 

Gudstjeneste 

- Tale v/pastor Jan Inge Ringsby 

- Bønn kl. 10.30 

 

Søndag 4. oktober: 

Ingen Gudstjeneste (skolens høstferie) 

 

 

 

 

 

SAMLINGER FOR BARN OG UNGDOM: 

Fortsatt smitteverntiltak 

Smittebildet for corona-pandemien er fortsatt svært 
usikkert. Vi følger myndighetenes bestemmelser og 
råd gitt av Frikirken og Norges kristne råd. 

Fortsatt gjelder bestemmelser om listeføring av alle 
deltagere, streng hygiene og sosial distanse. I praksis betyr det at du blir møtt av 
en person som noterer ditt navn og personnummer, du spriter hendene godt og 
finner deg en plass i benken/en stol med minst en meters avstand til dem som 
ikke er i din husstand. Like viktig er distansen når vi reiser oss og skal ut. Enten det 
er kirkekaffe eller ikke. 

Toalettet i gangen holdes åpent, og her er det montert berøringsfri såpedispenser 
og berøringsfri kran. 

Vær med å gjøre Tveit Frikirke til et trygt sted å komme for alle! 

Menighetsmøte 

I forbindelse med at Jan Inge slutter som pastor 30 september har det kommet 
spørsmål om etterfølger. Eldsterådet ønsker først å videreføre samtalene fra de 
forrige menighetsmøtene om hvilke satsingsområder vi som menighet skal gå for. 
Først når vi har gjort de valgene er det naturlig å spørre om vi har nok personell til 
denne satsingen, og hva slags person vi i så fall ønsker å søke etter. 

Siden oppsigelsen kom har tema vært oppe på alle bønnemøter, med bønn om at 
Gud må vise veien videre. Saken er selvsagt drøftet i eldsteråd og stab, og er ho-
vedsak på første menighetsrådsmøte. 

Vær med å be om at vi gjør riktige prioriteringer, og delta i samtalene på menig-
hetsmøtet torsdag 3. september. 


