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Kjære Laberget-venn!
«Han kommer, Han som troner
hos Gud i evig glans!
Snart flettes våre toner i englesangens krans.
Men Lammets sang begynner
i dag, når vi forkynner:
Velsignet være Han som kom i
Herrens navn» (Svein Ellingsen)
Julehøytiden er kun noen dager
unna, og årets adventstid er snart
over. I denne tida får vi se fram til
feiringen av Jesu fødsel og til rolige
dager med våre nære. Samtidig er
advent også forventningen om at
Jesus en dag skal komme tilbake i
herlighet. En dag da alt skal bli nytt
og godt! Det gir grunn til stor glede
og til å spre det gode budskapet!

som arrangør. Fokus var god
bibelundervisning og godt
fellesskap (og god kaffe!). Det
hadde vært plass til flere denne
helga, men første helga i november
2019 satser vi igjen – på fulle hus!

Basar er kjekt!
Fredag 19. oktober var det klart for
et av årets fine samlingspunkt for
Laberget-vennene. Høstbasaren ble
i år ledet av Terje Ljøkjell og foruten
åresalg, trekning av hovedlotteriet
og tombola for barna, fikk vi herlig
sang fra ”Roy Anders' kvartett”.
Andaktsholder Knut Ole Østertun,
fortale om Jona fra det gamle testamentet og tok oss med inn i en
spennende, utfordrende og lærerik
bibelhistorie. Det har blitt solgt lodd
både nært og fjernt. Tusen takk til
alle som har bidratt med loddsalg
og gevinster og til alle dere som
bidro til en flott kveld på Laberget!

En av de fine dekorasjonene
laget på årets juleverkstedleirer
Hva skjer?

-> 30. des – 1. jan, Regaze Nyttår
Alle ungdommer fra 8. kl til 3. kl på
v.g.s. ønskes velkommen til nyttårsleir! 22 ungdommer er allerede
påmeldt, men vi har plass til flere!
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Adventsfest og julestemning
Tidlig i desember inviterte FLL til
adventsfest for pensjonister. Dette
ble en hyggelig førjulskveld der
nærmere 60 gjester hadde meldt
seg på. Diakon i Skogn, Egil Brende,
holdt andakt og Svein Volle og Svein
Gjære bidro med flott sang og spill.
Kvelden bød også på servering av
julemiddag, adventssang, kaffe og
utlodning. Og faktisk gir adventsfesten garantert julestemning! Takk
for en fin fest og velkommen igjen!

Tusen takk!

Når et år går mot slutten er det naturlig å se seg litt tilbake. Slike tilbakeblikk gir ofte en følelse av takknemlighet – så også i år! Tusen takk
for det du har bidratt med som
forbeder, giver, medlem eller på
dugnad! Håper vi sees i 2019!

Vi ønsker alle Laberget-venner ei
god jul og et godt nytt år!
Jon Øyvind Vik-Haugen, daglig leder
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