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■ I morgen kommer tidligere

ROM:
Lise Simonnæs
stiller ut i
Hole Artcenter.
Foto: Privat

Vektløst i Hole
■ Hole Artcenter viser i
tiden 11. til 16. november
bilder av Lise Simonnæs.
Når hun skal lage et bilde, får
hun naboungene ut i svømmebassenget og lar dem flyte
rundt i store, flagrende kjoler.
Slikt blir det original og vakker
kunst av.
Utstillingen heter «Rom», og i
sammenhengen er det mer enn
en frase; vi har å gjøre med virkelige rom, eller mini-installasjoner.
Lise Simonnæs er en betydelig samtidskunstner og har hatt
en rekke utstillinger og store
utsmykkingsoppdrag gjennom

det

30 år. Ved Hole Artcenter skal
hun stille ut mellom 30 og 40
bilder laget i hennes unike og
tredimensjonale teknikk, maleri på silkelerret spent opp i en
ramme av pleksiglass.
Denne teknikken av flere fysiske lag gir bildene en spennende kvalitet av søken etter
det som befinner seg bakenfor
vår fysiske verden. En kombinasjon av det skjøre og feminine rammet inn av pleksiglassets moderne strenghet gjør
denne utstillingen til noe helt
unikt og vakkert som vil sette
standarden for denne typen arbeider fremover.

Har ditt lag eller forening et arrangement andre
skjer
bør vite om? Tips oss og send noen linjer på
e-post innen kl. 10.00 dagen før innrykk.
det.skjer@ringblad.no E-post: det.skjer@ringblad.no

Sinnsrogudstjeneste
Søndag kveld er det sinnsrogudstjeneste v. pastor Rune Joar Larsen. John Bråthen spiller.
Runar Johansen synger. Sinnsrogudstjenesten har sine røtter
i det såkalte i tolvtrinnsfellesskap, men er en enkel og åpen
gudstjeneste som passer for alle, og kanskje spesielt deg som
ikke er vant til å gå i Guds hus,
eller som bærer på sår eller sliter med noe i livet, og hvem av
oss gjør ikke det! Gudstjenesten avsluttes med sinnsrobønnen. Tirsdag kveld, møtes vi til
bønn i festsalen senere på
kvelden er det menighetsråd.
Velkommen til Metodistkirken
- en åpen kirke!

Frikirken
Søndag er det gudstjeneste for
alle aldersgrupper. Det er nattverd. Misjonspresentasjon.
Velkommen.

Normisjon
Hønefoss
Egil Grandhagen taler på Misjonshuset i Telegrafalleen i
morgen. Sang av Hanne og
Hans Petter. Bevertning. Alle
hjertelig velkommen.

Sentrumkirken
I dag avsluttes den tverrkirkelige konferansen «Led der du er»
på Byscenen med over 200 deltakere fra hele Østlandet. Sentrumkirken er medarrangør for
denne konferansen i samarbeid med Willow Creek Norge.
Søndag formiddag er det møte
i Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter. Trond Buanes taler,
og vi har også besøk av teamet
fra Eaglebrook Church som
har vært med som medarbeidere på konferansen. Det blir
egen samling for barna i Kidzone, med undervisning, lek
og aktiviteter. Kirkekaffe. Alle
er velkommen!

Filadelfia
Cafe Bien er åpen til vanlig tid i
formiddag. I kveld har Kingdom Business ungdomsmøte
hvor Anne Ragnhild og Katrine
deltar. Det blir sang av Kingdom Business. Etterpå blir det
samling i kafeen. På møtet
søndag ettermiddag synger og
taler Siv og Sigbjørn Vindheim
fra Betel Nøtterøy. Det er også
søndagsskole, og etter møtet
blir det kirkekaffe. Filadelfiakoret har øvelse tirsdag kveld.
Det er ikke formiddagstreff på
torsdag. Velkommen til Filadelfia!

generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM),
Egil Grandhagen, til Hønefoss
og Misjonshuset i Telegrafalleen.
Grandhagen bodde deler av
sine barneår på Hønefoss, før
han tok både en militær utdannelse og sendere en cand.theol
utdannelse. Han har også lokal
tilknytning til området i dag, siden han har hytte i på Ringerike. Fra 1972 har han vært tilknyttet NLM i ulike stillinger. I
perioden 1982-2001 var han
øverste leder for NLM, en av
nordeuropas største misjonsorganisasjoner. I Norge har NLM
hele 50.000 medlemmer, og driver foruten forsamlingsarbeid
25 skoler, 38 barnehager, 27 lokalradioer og et utstrakt forlagsog litteraturarbeid.
Grandhagen har skrevet bøkene Du er dyrebar i Herrens
øyne (1996), Med den kraft Herren gir (1997), Oppdraget er ikke
fullført (1999), samt en rekke
hefter og artikler.
I dag er Grandhagen tilknyttet
Fjellhaug Bibel- og misjonsskolen som lærer og pensumsutvikler. Ønsker du å høre enn
kunnskapsrik person med lang
erfaring innen misjonsarbeidet,
så er Misjonshuset i Telegrafalleen riktig plass å oppsøke i
morgen kveld.
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Kvamme
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32 14 13 65 (døgnvakt)
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22. søndag etter pinse
Salme 19. 2-7

Dette er tittelen på en bok av
presten Per Arne Dahl som
kommer nå i høst: «Større enn
meg selv». Han sier til «Krigsropet» at han fikk tittelen fra
en kvinne som sa: «Jeg trenger
noe som er større enn meg
selv. Kan du hjelpe meg å finne
Gud»?
Søndagens tekst fra Salme 19 i
Det gamle testamente forteller
om Guds storhet og herlighet i
skaperverket og om hans fullkomne lover og ordninger. Det
store mysteriet er at denne
Gud i sin storhet kommer oss
helt nær og gjør seg kjent for
oss i Jesus. Han er ikke lenger
fjern og skjult.
I Jesus blir vi kjent med Guds
vesen og vilje på en ny måte.
Livet hans er et like stort mysterium som skaperverket selv.
Hvordan Jesus åpner veien til
Gud og Guds kjærlighet
gjennom sin død og oppstandelse, strever vi med å finne logiske forklaringer på. Men på
denne måten er han nær meg
alle dager.
Jesus sier i en annen tekst for
søndagen: «Kom til meg, alle
dere som strever og bærer
tunge byrder, så vil jeg gi dere
hvile» (Matt. 11.28)
Gud bruker sin storhet til å
gjøre andre større!
God søndag!

GRAVMONUMENTER
Stort utvalg

HØNEFOSS STENHUGGERI A/S
Kirkegt. 4 . 3510 Hønefoss
TLF. 32 12 16 50

909 59 759 - 414 00 127
Vi utfører:
Skrifttilføyelser, oppussing, oppretting
og bolting av gamle monumenter.
NB! VI SENDER KATALOG KUN PÅ FORESPØRSEL
www.honefoss-stenhuggeri.com

takk

† En varm takk

for vakre blomster og all vennlig deltagelse
ved vår kjære mor, Karen Jørves bortgang.
Takk for pengegaven til JORS. En spesiell takk
til Tuva ved JORS for omsorgsfull pleie.
Solveig, Kjell og Ove med familier

