Nyhetsbrev
september 2019
Jeg har valgt å sakse denne
lille andakten fra en andaktsbok jeg har, "Når Gud taler"
og slik lyder Jesu ord til
oss:
"Bring gleden med deg hvor
du går. Du er blitt rikelig
velsignet. Du blir velsignet
fremdeles. Strømmer av
velsignelse venter deg i
årene som kommer. Gi hver
velsignelse videre!
Kjærlighet kan gå verden
over, fra menneske til
menneske, båret oppe av
gudstroen. Spre litt solskinn
omkring deg, lys opp hos en
enkelt du møter, og gi ham
lyst til å gjøre det samme.
Slik når min livgivende glede
stadig lenger ut. Vær mitt
sendebud idag. Vær lys og
glad. Gi kjærlighet, gi
oppmuntring. Forsøk å
forstå menneskene, så kan
du ikke annet enn å bli glad i
dem. Prøv å se meg også i
de dumme, kjedelige og
uinteressante menneskene,
ja, i de onde, de kritiske, de
elendige. Og se meg i
småbarns smil og alders
ynde, i ungdoms vågemot
og manndoms tålmot"

Barn og unge

Mohammed Ismail 26 år blir med
som medleder i Ungdomsklubben.
Mohammed har allerede vært mye
på klubben og har blitt kjent med
flere av ungdommene. Han sier: Jeg syns ungdomsklubben virket
som et hyggelig sted for
ungdommene å være. Jeg har vært frivillig andre steder før og vet verdien av det.
Sofie Reiten Tellevine Evjan 19 år blir også medleder i Ungdomsklubben. Hun har vært medlem i mange år og sier at
hun ønsker å bety noe for ungdommene og at klubben har
betydd mye for henne.
Anna-Safia Moholt Bazddim fortsetter også som leder, så
klubben har et flott lederteam!"
Barne- og ungdomsgruppene hadde oppstart på Rush
Tramponlinepark 22.august. Det var en kveld fylt av hopp,
glede, svette og pizza!"
Sommerens barnefestival

8 barn og 2 voksne fra Drammen
deltok på Barnefestivalen på Jeløy i
sommer. Det var en flott opplevelse
for både små og store!

La oss sammen gjøre
menigheten vår til et godt
sted å være - hvor ALLE
føler seg hjemme og
opplever seg sett med
kjærlighetens blikk.
Gode nytt arbeidsår !
Turid Formo

Mestringsfølelse, samhold, humor og sprell blandet
med "Safari i Bibelen" er en sikker vinner. Barna
valgte tre forskjellige aktiviteter de var med på hver
dag; fotball, sport, drama, band, vokal, dans, hobby,
lego og mye mer.
Uka ble avsluttet med "Energikamp" og et fantastisk trylleshow med Ruben Gatzki

Frelsesarmeen i
Drammen
Menighet
I Thornegata 2 kommer
mennesker for å feire
gudstjeneste, dele et
åndelig og sosialt
fellesskap, synge og spille,
men også for å få hjelp om
livet er vanskelig.
Giverkonto: 3000.30.70324
drammen@frelsesarmeen.no
32 89 80 30

Omsorgssenteret
Holder også til i Thornegata
2. Her blir det gitt hjelp av
forskjellig slag, som mat,
ved. klær, sko og enkle
møbler. Samtalen er viktig.
Ofte trenger mange et
vennlig menneske som har
tid til å lytte.
drammen@frelsesarmeen.no
32 89 80 35

Fretex
Fretex er både en
attføringsbedrift, bruktbutikk, produksjonsbedrift
og en miljøbedrift.
Attføringsbedriften i
Drammen tilbyr vi arbeidspraksis og kvalifisering
innen butikk, transport,
kontor, kantine, lager,
produksjon og kreative fag.
Bruktbutikken ligger i
Ingeniør Rybergsgt 101 på
Åssiden.

Barne- og
familievern
Vi har tre aktive tiltak I
Drammens området.
Solgløtt er en
barnevernsinstitusjon.
Godkjent for 16 barn og
unge i alderen 6-20 år
fordelt på 4 hus.
Home Start Drammen er et
tidlig forebyggende
hjelpeprogram til
småbarnsfamilier. Her er
det frivillige som er hjemme
hos familiene en gang i uka
fra 2-4 timer.

Søndag 1. september
10:30 Bønn
11:00 Gudstjeneste - Tale v/Turid Formo
Tirsdag 3. september
18:00 Flerkulturell kvinnegruppe
Torsdag 5. september
11:30 Formiddagstreff - Liv-Margrethe Fredriksen forteller fra tur til Israel
17:30 Barnegrupper - Middag fra kl. 16.45
18:00 Oppstart på konfirmantundervisningen
19:00 Ungdomsklubb
Søndag 8. september
17.00 We are family - èn familie - Presentasjon av konfirmantene – Andakt v/ Andreas
Welander - Gospelkoret deltar - Konfirmantkafe etter gudstjenesten
Mandag 9. september
11:30 Hjemforbund - Ruth Bente Paulsen
Torsdag 12. september
11:00 Åpen kafe
17:30 Barnegrupper - Middag fra kl. 16.45
19:00 Ungdomsklubb
Søndag 15. september
10:30 Bønn
11:00 Gudstjeneste og søndagsskole - Tale ved Janne V. Nielsen - Hornorkesteret
Tirsdag 17. september
18:00 Flerkulturell kvinnegruppe
Onsdag 18. september
18:30 Quizkveld
Torsdag 19. september
11:30 Formiddagstreff - Anita og Flemming Baunø
17:30 Barnegrupper - Middag fra 16:45
19:00 Ungdomsklubb
Lørdag 21. september
11:00 Kvinnelunsj i Sandefjord - Anne Lise Ramberg: Tanker knyttet til "ensomhet blant
mange" - Ingunn Smith: Sang - Påmelding innen 14. september - Pris kr 200.
Søndag 22. september
19:00 Salig Blanding - Konsert med Joyful Noise - Fri entre
Mandag 23. september
11:30 Hjemforbund - Tove Roholt
Onsdag 25. september
19:00 Kvinneforum - Inger Lyster: Fra Madagaskar til Kirkenes med Blå kors
Torsdag 26. september
11:00 Åpen kafe
17:30 Messy Church - Generasjonsgudstjeneste
Søndag 29.september
10:30 Bønn
11:00 Gudstjeneste og søndagsskole - Tale ved Turid Formo - Hornorkesteret

Vi har en fosterhjemsavdeling som formidler, har
veiledning og opplæring av
fosterhjem.
Du finner mere informasjon
og kontaktinformasjon på
http://frelsesarmeen.no/bfv

Home-Start Drammen starter kurs for nye frivillig den 17. September. Vil du være
med å avlaste en familie som har en krevende situasjon? Da tar du kontakt med Britt
Karin Ohldiech på 47 89 38 00 eller home-startdrammen@frelsesarmeen.no.

