Fri og villig
Mange er engasjert med forskjellige oppgaver i menighetene våre i
Ål. Menighetsfellesskapet handler om å høre sammen med troen
som fellesnevner. Ellers er vi ganske forskjellige. Og bra er det, for
vi trenger å utfylle hverandre! En kropp har forskjellige synlige og
usynlige kroppsdeler som alle må være der for at kroppen skal være
frisk og vital. Slik er det i menigheten vår også.

Du er verdifull
Du er viktig i fellesskapet vårt! Ikke først og fremst på grunn av det
du gjør, men på grunn av den du er. Samtidig erfarer mange at det å
ha en tjeneste/oppgave i menigheten er en berikelse. Det inkluderer
en i fellesskapet på en annen måte, og det styrker tilhørigheten.

Tjeneste
Det finnes mange forskjellige tjenester i menigheten. Forbønn, baking,
besøkstjeneste, musikk,
barne- og ungdomsarbeid,
kor, tilretteleggelse for
psykisk utviklingshemmede og andre med
spesielle behov, skyss,
kirkevert, klokker, for å
nevne noe. Tjenesten kan skifte fra tid til tid, i type og i mengde,
men de fleste opplever det som en velsignelse å stå i en eller annen
tjeneste.
Det kan bli for mye av
det gode, da er det ikke
godt lenger – om det er
god mat eller spennende
oppgaver en står i. Det
er ikke meningen at
noen skal gjøre alt, men
alle skal få bidra med
noe.

Nedenfor har vi listet opp noen konkrete oppgaver. Kryss av (x) om
der er noe du kunne tenke deg å engasjere deg i:
Kyrkjefredag
Trosopplæringsarbeid
Ungdomsarbeid
Konfirmantarbeid






Sang og musikk
Småbarnssang
Besøkstjeneste
Teknisk – styre
powerpoint o.l.

Tro og Lys
Forbønnstjeneste

Kristent Interkulturelt
Baking til/arr.
arbeid (KIA)
kirkekaffe o.l.

Gudstjenestegruppe
Eldrearbeid

Transport
KIA-Ung
Jeg tenker mer på ……………………………..…....











For menighetene i Ål i Hallingdal

Vigdis Moen Storhaug

Frank Vorhaug

prost/sokneprest for Ål sokn

sokneprest for Leveld og Torpo sokn

Ål kyrkjelege fellesråd, Postboks 140, 3571 Ål.,Tlf 3208 6161
Nettside: www.aal.kyrkja.no E-post: aal.kyrkje@hallingnett.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi vil gjerne vite hvordan vi kan komme i kontakt med deg:
Navn ________________________________________
Postadresse ___________________________________
E-post _______________________________________
Tlf/mob__________________ (Leveres til kirkevert/på kirkekontoret/epost)

