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Kirke. Noen ganger så innmari vakkert og
andre ganger så utrolig vanskelig. Man
kan lure på hva Jesus tenker når Han
kikker på sine usedvanlig fine men
samtidig smertelig uperfekte etterfølgere.
Om Han blir overraska liksom? Over hvor
mye fantastisk bra vi kan få til når vi står
sammen, men også hvor mye det går an å
knote det til når vår menneskelighet tar for
mye plass.

Våre spekulasjoner er egentlig irrelevante,
for Bibelen gir tydelige svar. «Gud viser sin
kjærlighet til oss ved at Kristus døde for
oss mens vi fortsatt var syndere», sier
Romerbrevet 5:8 og gjør det klart at søpla
vår ikke står i veien for Skaper ’n. Det er til
og med kanskje på vårt mest møkkete at vi
igjen innser vår avhengighet av Han som
er kirkens eneste sanne kilde og sentrum.

Hjertet faller til ro når Paulus hjelper
blikket vårt bort fra oss selv og over på
Jesus: «Hvis vi er troløse, forblir Han
trofast. Han kan ikke fornekte seg selv.» (2.
Timoteus brev 2:13) En tydelig påminnelse
om at kirka ikke henger på vår
fortreffelighet, men på Han som står stødig
når vi vakler og som fortsatt bygger, elsker
og er hjørnesteinen i sin kirke.

«Kristus elsket menigheten og gav seg
selv for den» sier Efeserbrevet og rører ved
selve nerven av hva Heart For The House
handler om. En gjeng uperfekte
mennesker som har blitt truffet i nettopp
hjertet av Jesu ufortjente nåde og
kjærlighet, og som derfor brenner for det
samme som Han. Derfor er vi alle invitert
til å delta i årets Heart For The House. Ikke
fordi kirka er perfekt, men fordi vi tror at
Han som er fullkommen fortsatt kan gjøre
storverk når vi legger våre uperfekte liv i
Hans hender.

Vår bønn er at hver eneste person som
kaller Hillsong «hjem» vil lene seg inn i
framtiden og uttrykke tro på «at Han som
har begynt den gode gjerning i dere, vil
fullføre den inntil Jesu Kristi dag»
(Filipperbrevet 1:6). Vi er så takknemlige
for hver enkelts bidrag, sjenerøsitet og
kjærlighet til det som ligger på Guds
hjerte. Det er en ære å gjøre denne reisen
sammen med dere.

Mye
kjærlighet,
Andreas&
Kristine



Ephesians2:20

fittingyou in
brickbybrick,
stonebystone



LivTora
I Forkynneren 4:9-12 står det så fint at -
hvis vi står to sammen kan den ene
hjelpe den andre opp om han faller. Men
om en står alene og faller kan ingen
hjelpe han opp. Kanskje det er
hovedgrunnen til at jeg er med i Hillsong,
for jeg har sett hvor mye trosfellesskapet
har betydd for mitt eget og andres liv.
Det er stort å få komme til kirken og
lovsynge sammen, forstå mer av
«lengden og bredden og dybden» av
hvem Gud er sammen, og ha et miljø der
jeg kan være meg selv på godt og vondt.
Jeg har så lyst til å se at flere oppdager
dette felleskapet. Jeg tror virkelig mange
flere skal få oppdage det. Og så tenker
jeg at jeg er en del av løsningen, at jeg er
en som kan ta andre med og gi nye
opplevelsen av å tilhøre. Jeg håper at du
opplever at kirken er en god plass å være
på dine beste dager, men og på dine
verste dager. Dette har jeg sett
viktigheten av i mitt liv, og jeg ber om at
du skal få oppleve det samme!

Marika
Vi ble en del av Hillsong Egersund i 2018.
Vi var da på leit etter en menighet som
hele familien kunne trives i. Med barn i
tweensalderen var det viktig å være i et
miljø som tar barns tro og liv på alvor
uansett alder og som ser dem for den de
er. Da vi kom inn i Hillsong sine lokaler
første gang, opplevde vi ikke bare at
barna ble sett, men også vi voksne.
""Velkommen hjem"" sto det på plakaten
som møtte oss i døren og det var virkelig
slik vi følte det. Det vi som familie setter
mest pris på i Hillsong er gjestfriheten og
den genuine kjærligheten til Jesus og
mennesker. En plass det er lett å ta med
seg kirkefremmede og en plass der vi
som familie kan være oss selv, lære Gud
enda mer å kjenne og få bidra med det
Gud har lagt ned i oss. Både 8-åring og
12-åringen trives, vokser i troen og har
trygge voksne på Kids som ser dem og
utfordrer. Vi er utrolig takknemlige for at
vi får være en del av Hillsong-familien.



Jeg visste ikke at Jesus kunne være så nær
før jeg i 2016 var på min første Hillsong
Conference i London. Den sterke troen, det
gode budskapet, de lengtende hjertene og
den oversvømmende nærheten av Den
Hellige Ånd. Dette var mitt første møte med
Hillsong Church og noe jeg fremdeles
opplever hver gang jeg går inn dørene til
Hillsong Oslo - og hvilken som helst annen
Hillsong kirke. Siden 2016 har jeg fått være
en del av College og kirken i Sydney i
Australia, noe som snudde livet mitt opp-
ned på en god måte.

Hildegunn

Jeg fikk tidlig erfare at uansett hvor
vanskelig livet var da jeg gikk inn dørene
i Hillsong, gikk jeg alltid ut dørene med
mer overskudd og håp. Denne erfaringen
har jeg fremdeles, selv om livet nå er
betraktelig enklere. Jeg fikk også erfare
at med Gud på laget kan det som er vondt
og vanskelig endres til noe positivt.
Muligheten til å få lov til å komme og
bare være, den følelsen var så god.

Anita
Livet blir ikke alltid som planlagt. I mitt
tilfelle, utslitt alenemamma med to små
barn. Det var da jeg fant Hillsong. Her var
det rom for å komme på sin beste og sin
verste dag. For meg har kirken vært en
naturlig fin og viktig del av mitt
kristenliv, noe jeg ville gi videre til mine
barn. I tillegg fikk jeg oppleve at mine
flotte barn ble møtt med kjærlighet og
oppmerksomhet som jeg så inderlig ville
gi dem, men som jeg ikke alltid hadde
overskudd til. Jeg så hvordan barna
blomstret av den godheten de ble møtt
med.



Gått i Hillsong siden i 2019 og 2021 Vi har tro
på kirka fordi Gud har tro på den. Og hvis
han har tro på kirka - da vil vi gå helhjertet
inn for å gjøre den til alt den er kalt til å
være. I kirka har vi funnet fellesskap,
tilhørighet og hensikt. Vi har fått lov til å
vokse, bli utfordret og strekke oss som
ledere. Ikke minst har vi blitt bedre kjent
med Gud og den planen han har for oss.
Derfor ønsker vi å legge til rette for at andre
kan få oppleve det samme. Vi har valgt å
plante oss i Hillsong fordi det er en kirke vi
kan identifisere oss med og har tro på. Når
kirka samles rundt navnet Jesus, er det
ingen begrensninger for hva han kan, og vil,
gjøre. Det vil vi være med på!

Ingvildog
Joel

Vårt første møte med Hillsong var
lovsangen. Lars dro på Hillsong College i
2004 og deretter innom Søgne hvor han tok
med seg Karina til Agapekirka i Ålesund.
Agapekirka ble til den globale Hillsong
Church, men hjertet for huset var og er det
samme. Logoen over døra forandret seg,
men lidenskapen var den samme. Det er
fantastisk å samles i Guds hus for å tilbe og
tjene. Å få være med å investere i Guds rike
med vår tid og økonomi er en velsignelse for
oss. Vi var begge veldig aktive i kirke når vi
fant hverandre for 15 år siden. Etter det har
vi alltid jobbet sammen for at Guds rike skal
vokse gjennom å bygge den lokale
menigheten.

Karinaog
Lars

Kirken, Gud hus, er jo noe som Jesus har
lovet å bygge (Mat 16:18). Kirka er verdens
håp, Kristi kropp og et lys i en mørk verden.
Å gi seg til å tjene på team, være med å spre
evangeliet og Guds godhet, det gir livet
mening! Når vi ser mennesker møte Jesus
og får livet forandret, blir vi fylt av en enorm
takknemlighet over å få være med på dette.

Vi er plantet i Hillsong Ålesund og det er vårt
hjem, der skal barna våre få vokse opp å bli
kjent med Jesus. Vi drømmer om at vi som
kirke skal få bety en enda større forskjell for
byen vår og landet vårt.

Hillsong er en kirke der folk av alle
bakgrunner er velkommen og det setter
jeg stor pris på. Det er en plass som ikke
er definert av koordinater men av
folkene som bygger den.

Vi begynte å gå i Hillsong i 2013 og har
vært med helt til nå. Jeg plantet meg her
i utgangspunktet fordi mine foreldre dro
meg med hit, men etter vært som jeg har
blitt eldre har jeg begynner å sette mer
og mer pris på kirken. Kirken får meg
betyr en plass hvor jeg hører hjemme. En
plass hvor jeg alltid har vært
velkommen.

Her fikk jeg et globalt nettverk av kristne og
troende venner. Har hatt gleden av å få
spille piano og ledet mennesker til Jesus!
Jeg har fått verdifull kunnskap om Bibelen.
Gjennom å tjene har jeg fått en tilhørighet
og i fellesskapet kjenner jeg meg hjemme.
Fra det øyeblikket visste jeg at jeg ville la
frøene jeg hadde sådd gro dype røtter.
Kirken er fellesskapet av Jesus-elskere,
åpne dører til Guds nærhet og et globalt
samarbeid om å la Jesus nå våre nære og
fjerne naboer. Jeg er takknemlig for en kirke
som tok imot meg med åpne armer og jeg
har et hjerte for å ønske andre "Velkommen
Hjem."

OddSteinar

Kirken for meg er Familie, det er glede,
felleskap og relasjoner. Kirken har blitt
en stor stor del av hverdagen min og det
livet jeg lever i dag. Kirken står i sentrum
av mitt liv og jeg bygger livet mitt rundt
den. Det er vanskelig å sette ord på hva
kirken og alle menneskene i den har
betydd for meg. Den har vært med å
forme meg, ledet meg, bygget meg opp
og gitt meg styrke i vanskelig sesonger.

Jeg er takknemlig for felleskapet, alle
menneskene, alle smilene og alle
søndagene. Jeg har et hjerte for kirka
fordi jeg kan vær en del av noe som er
mye større en meg selv. Jeg har et hjerte
for kirka fordi jeg her kan komme inn
dørene i kirka å føle meg elsket.

Henrik



We moved to Ålesund in 2018 and were
before that a part of an international
church community in Sandnes/
Stavanger. Some friends from the
international community linked us with
the a family who invited us to Hillsong
Ålesund. For us Hillsong church has
been and still is a community where we
grow and experience life together,
learning to be the people God meant us
to be; relationship with one another and
relationship with our Maker, God. In
church we meet /experience the
diversity and power of God’s love as we
engage with different people. Hillsong
offers a taste of the diversity of God’s
work. We are thankful to be part of this;
to be loved, welcomed.

Melanie&
Joseph

en plass der vi kan feste blikket vårt på
Jesus under lovsangen og en plass der vi og
våre barn får bygge gode og nære
vennskap. I kirken får vi være med å tjene
sammen som familie, og gjøre dette i
fellesskap. Vi er takknemlige for å se våre
barn vokse opp med gode forbilder som går
foran og inkluderer, og som lærer våre barn
om Guds kjærlighet for dem og de rundt.
Kirken er et hjem for oss, et hjem vi har
plantet oss i og har hjerte for. Derfor er det
viktig for oss som familie at vi er med å
bygger dette hjemmet med det vi har.

Vi ble en del av Hillsong Church i 2015.
Hillsong Church har vært en stor del av livet
vårt. Vi gikk på Hillsong College 2005-2007,
og plantet oss i Hillsong Ålesund 2015.
Hillsong Church er vår store familie. Her
opplever vi at vi får komme som vi er og dele
livet sammen andre. Vi kan dele det gode i
livet, men også det som kan være
utfordrende og vondt. Hillsong Church er en
plass vi blir oppmuntret og utfordret i Guds
ord,

Maria&
Edward

Jeg er takknemlig for å kunne komme på
søndagene å bli oppmuntret og utfordret
for uken som kommer, men også å kunne
henge med gode venner og bygge
relasjoner på Youth på fredager eller
lørdager. Jeg har et hjerte for kirken fordi
jeg vet at det som blir sådd ned får
resultater med faktiske mennesker som
kommer til tro. Jeg er også takknemlig
for den gode å solide ledelsen i kirken
som styrer den i riktig retning og som
styrer den etter Guds ord



Å være med i en kirke betyr mye for meg,
Hillsong spesielt. Jeg opplever felleskap,
blir utfordret og får utvikle mine gaver
og talenter. Som eneste i min familie som
går aktivt i kirken kjente jeg at jeg
trengte et sterkt felleskap når jeg ble
frelst som 18 åring. Å være med i en kirke
betyr mye for meg, Hillsong spesielt.

Jeg opplever felleskap, blir utfordret og
får utvikle mine gaver og talenter. Som
eneste i min familie som går aktivt i
kirken kjente jeg at jeg trengte et sterkt
felleskap når jeg ble frelst som 18 åring.
For meg ble frelsen en 180 graders
omvending, og merket fort at jeg visste
lite om Gud og hvordan det hele hang
sammen. Etter en stund på leting etter et
kirkefellesskap fant jeg veien til Hillsong,
tidligere Agapekirka. Her følte jeg meg
straks hjemme. Her fikk jeg god
undervisning og best av alt venner som
hadde gått lenger med Gud enn meg. Jeg
valgte å bli med som frivillig og gi mine
talenter og gaver til felleskapet. Dette
har vært nøkkelen i livet mitt, at jeg alltid
har vært med å tjene i kirken. Livet går i
sesonger, og det kan være vanskelige
sesonger privat og i kirken til tider. Men
når vi tjener opplever jeg at vi kommer
tettere på hverandre og det er ikke jeg og
dem, men det er oss, kirken er oss. Når
det går tungt, bærer vi hverandre - når
det går godt, ser vi fremover sammen.
Det beste ligger foran

We are thankful for the opportunity to
serve, to love others. Our gifts and
talents were given to us by God for the
building and empowering of the church.
So when we move to a new place we are
looking to respond to the question ‘How
can we serve God and the people here?’.
We are grateful to be serving in the
welcome team and cafe team. Our hearts
burn for church to be the church God
burns for – living stones, greatly fruitful,
manifesting the nature of God. We are
passionate for many out there to know
the living God and profit from God’s
grand plan for the salvation of people.

BjørnSindre



Gått i Hillsong siden i 2019 og 2021 Vi har tro
på kirka fordi Gud har tro på den. Og hvis
han har tro på kirka - da vil vi gå helhjertet
inn for å gjøre den til alt den er kalt til å
være. I kirka har vi funnet fellesskap,
tilhørighet og hensikt. Vi har fått lov til å
vokse, bli utfordret og strekke oss som
ledere. Ikke minst har vi blitt bedre kjent
med Gud og den planen han har for oss.
Derfor ønsker vi å legge til rette for at andre
kan få oppleve det samme. Vi har valgt å
plante oss i Hillsong fordi det er en kirke vi
kan identifisere oss med og har tro på. Når
kirka samles rundt navnet Jesus, er det
ingen begrensninger for hva han kan, og vil,
gjøre. Det vil vi være med på!

Ingvildog
Joel

Vårt første møte med Hillsong var
lovsangen. Lars dro på Hillsong College i
2004 og deretter innom Søgne hvor han tok
med seg Karina til Agapekirka i Ålesund.
Agapekirka ble til den globale Hillsong
Church, men hjertet for huset var og er det
samme. Logoen over døra forandret seg,
men lidenskapen var den samme. Det er
fantastisk å samles i Guds hus for å tilbe og
tjene. Å få være med å investere i Guds rike
med vår tid og økonomi er en velsignelse for
oss. Vi var begge veldig aktive i kirke når vi
fant hverandre for 15 år siden. Etter det har
vi alltid jobbet sammen for at Guds rike skal
vokse gjennom å bygge den lokale
menigheten.

Karinaog
Lars

Kirken, Gud hus, er jo noe som Jesus har
lovet å bygge (Mat 16:18). Kirka er verdens
håp, Kristi kropp og et lys i en mørk verden.
Å gi seg til å tjene på team, være med å spre
evangeliet og Guds godhet, det gir livet
mening! Når vi ser mennesker møte Jesus
og får livet forandret, blir vi fylt av en enorm
takknemlighet over å få være med på dette.

Vi er plantet i Hillsong Ålesund og det er vårt
hjem, der skal barna våre få vokse opp å bli
kjent med Jesus. Vi drømmer om at vi som
kirke skal få bety en enda større forskjell for
byen vår og landet vårt.



Maria

Jeg begynte smått å gå i Hillsong våren
2018, men ble ordentlig en del av
Hillsong Church våren 2019. Hillsong ble
en stor del av livet mitt i tiden som
student i Trondheim. Jeg er veldig
takknemlig for alle menneskene jeg har
blitt kjent med gjennom kirka. Hillsong
har vært et sted jeg kan slappe av og
komme som meg selv. Den har hjulpet
meg til å komme nærmere Gud og bli
tryggere i min tro. Det å kunne være med
mennesker fra kirka utenom søndager
har jeg satt stor pris på. Jeg har valgt å
plante meg i Hillsong på grunn av det
gode fellesskapet og alle relasjonene jeg
har fått.

Vi begynte i kirka sommeren 2017 sammen
med guttene våre Jonathan (16), Daniel (14)
og Filip (14). Vi er takknemlige for
fellesskap og inspirerende gudstjenester.
Her er det mange flotte personer som gir
mye av seg selv slik at kirka blomstrer.
Spesielt takknemlige er vi for de flotte
ungdomslederene som gir av seg selv og er
med på å lage et så godt miljø på Youth. Det
betyr mye alle guttene våre og dermedmye
også for oss.

Anne og
Henning



Judith

Jeg har vært med i Hillsong Norway
siden starten, og det å ha felleskap i
kirken betyr alt for meg. Det å kunne gå
på på Gudstjeneste på søndagen
sammen med kirkefamilien. En stor del
av min egen familie er der også, det er
jeg jo også takknemlig for. Det å
lovsynge sammen, be og lytte til
forkynnelsen av Guds ord, er noe av det
jeg setter mest pris på her i livet. Det at
vi kan være sammen i alle aldre - fra den
yngste til den eldste, er en stor verdi. Så
syns jeg også det er kjekt å være med å
utgjøre en forskjell lokalt - og globalt,
ved å støtte min lokale menighet,
Hillsong Egersund.

Arildog
Maria
I 2010 flyttet vi til Drammen for å være
med i «en kirke for folk som ikke er så
vant til å gå i kirken». Vi drømte om å
være en del av en kirke hvor det var lett
å ta med venner som ikke tror, en kirke
som barna våre ville elske og hvor vi fikk
være en del av et miljø hvor vi sammen
kunne bli bedre kjent med Jesus.

De siste 11 årene har vi flere ganger
måttet klype oss i armen for hva vi har
fått være med på. Vi har opplevd både
oppturer og nedturer, men drømmen om
en kirke og et fellesskap som gjør
verdens beste budskap tilgjengelig for
alle mennesker lever fortsatt. Gjennom
Hillsong Drammen har vi fått et stort
nettverk av fantastiske mennesker som
vi kan dele livet og troen med og det gjør
at vi definitivt kan si at Drammen er
drømmen.



Solbjørgog
Håvard
Vi vet at kirken har betydd mye for
utrolig mange mennesker, og den har
også betydd mye for oss. Vi begynte i
Intro her i Sannergata i 2014, som slitne
og småfrustrerte småbarnsforeldre med
et altfor stort oppussingsobjekt. Vi kom
og satte oss på bakerste rad mens
ungene ble tatt utrolig godt imot på Kids.
I løpet av livet når små og store
problemer, kriser eller bagateller møter
oss, er det så godt å komme til kirken og
løfte blikket opp. Gud har vært så god
mot oss. Troen vår trenger næring på
samme måte som alt annet, og det å
komme sammen med andre gir en ekstra
input i hverdagen. Connectgruppen vår
har vært utrolig bra, vi har mye å være
takknemlig til Gud for. Å kunne være med
på å gi til noe som har verdi langt utover
alt annet, er utrolig stort. Vi er
takknemlige for at vi får være med på
dette.

Tjøl

Jeg ble med i Hillsong Stavanger /
Sandnes i 2017, og ble med i Hillsong
Trondheim i 2018 da jeg flyttet til byen for
å studere. Når jeg kom inn i Hillsong fikk
jeg virkelig erfare at kirka kan være en
familie! Jeg opplevde at kirka ikke bare
handlet om faste arrangementer, men at
det var mennesker som genuint var
opptatt av å bli kjent med meg. Dette er
noe som jeg ønsker å være med og gi
videre til flest mulig andre! Etter å ha
vært en del av kirka i flere år har det blitt
mer og mer naturlig å be for, og virkelig
tro at hvem som helst kan ta i mot Jesus.
Tanken om at ikke-kristne venner kan ta
i mot Jesus har gått fra å være veldig
fjern, til å bli noe jeg selv har fått erfare.



Hillsong er et sted hvor vi har fått mange
gode vennskap og et enda klarere bilde
av Jesus og hans hensikt for livene våre!
Det er også en plass hvor vi får treffe
masse spennende mennesker! Vi er
enormt takknemlig for alle velsignelsene
denne kirken har gitt oss og fortsetter å
gi! Hillsong var også en arena hvor vi fikk
muligheten til å bli enda bedre kjent med
hverandre! Kirken er en plass hvor vi
opplever å bli fylt med en sterkere tro,
større drømmer, mer energi og et
positivt mindset til å leve med en større
hensikt i hverdagen! Vi opplever
Hillsong sin visjonssetning «I see a
church that loves God, loves people and
loves life. Youthful in spirit; generous at

heart; faith-filled in confession; loving in
nature and inclusive in expression.» som
veldig attraktiv og noe vi ønsker å være
med å bygge! Vi har plantet oss i kirken
fordi vi synes det er den beste måten å
leve ut Guds vilje og vitne om Jesus sin
enorme kjærlighet til verden. Nesten
hver eneste søndag opplever vi
mennesker blir overøst av Guds
overveldende kjærlighet, kommer til tro,
rekker opp hånden og overgir seg til
Jesus! Det er noe av det sterkeste og
mest meningsfulle å få være med på!
Kirken er virkelig Guds gave og håp for
verden! Det er vi så ekstremt takknemlig
for å få lov til å være en del av og aldri
noe vi tar for gitt!

RahimogMarte



Håkon
Har vært en del av Hillsong Kristiansand
siden sommeren 2018. Som en ung mann
var jeg alltid trukket mellom tro og tvil!
På et punkt i livet etter traumatiske
opplevelser og tomme ord ga jeg etter
for tvil. Det ledet meg i en årrekke ut i
situasjoner og relasjoner jeg gjerne
skulle vært foruten idag. Heldigvis for
meg hadde jeg mange rundt meg som
ønsket å dele troen, og en dag ble jeg
med en god venn til min første
gudstjeneste på mange år! Før vi rakk å
gå inn i kirken kom to ansikter jeg kjente
igjen fra ungdomsskolen løpene imot
meg. De hadde hørt at jeg var på vei og
de sprang for å møte meg. Jeg var helt
sjokkert over at disse to jeg ikke hadde
snakket med på så lenge kunne virke så
glade for å se meg. De tok meg med inn
og introduserte meg for mange
mennesker som jeg i dag kaller min
andre familie. Denne mottakelsen var
noe jeg aldri hadde opplevd og jeg blir
fortsatt rørt av å tenke tilbake på denne
dagen, for det er dagen jeg ble frelst. Det
var dagen jeg tok imot Jesus. Det var
dagen jeg møtte familien min. Det var
dagen troen vant over tvilen! Jeg er for
alltid takknemlig til Hillsong
Kristiansand, som ga meg et nytt hjem.
De tok meg inn og ledet meg ut av et liv
med fristelser, og de har hjulpet meg, og
latt meg dedikere mitt liv til å tjene
Jesus.

Dette er stedet hvor mitt hjerte er. I
Hillsong Kristiansand hvor jeg og min
familie i felleskap kan tjene vår frelser.
Den gleden jeg får av å kunne være til
hjelp for de rundt meg er helt
ubeskrivelig! Jeg er derfor så evig
takknemlig for at får dele livet og troen
på Gud med mine god venner i Hillsong.



Beate
ogBjørn
Efeserbrevet 3:10 slår fast at Gud bruker
KIRKEN til å forkynne Hans frelsesplan.
Vi er veldig glade for å gå i en kirke som
tar dette på alvor. Alle aktivitetene har
som mål å nå mennesker med
evangeliet, innby til frelse og invitere til
vekst og fellesskap via storsamlinger og
smågrupper. Når vi flyttet til byen ville vi
fort bli med i en kirke her, fordi det alltid
har vært en viktig del av livene våre. Vi
ble så varmt tatt imot av menneskene i
Hillsong, og opplevde et levende
fellesskap av ekte mennesker som står
sammen i glede og sorg, i gode og
vanskelige tider. Valget var ikke
vanskelig. For oss betyr lovsangen
veldig mye – både stilen, innholdet og
atmosfæren. Hillsong Worship har
betydd mye for oss helt fra begynnelsen
av 90-tallet, så det føles godt å få være
med i denne familien nå. Guds Ord blir
undervist på en trygg og god måte. Vi
opplever et godt fellesskap og gjensidig
glede over å kunne ha fellesskap på
tvers av generasjoner.
Takk Gud for Hillsong-familien!

Tomas

Da jeg flyttet til Kristiansand i 2017 var
jeg bevisst på at jeg skulle plante meg i
en kirke. Jeg dro på et møte i Hillsong og
ble veldig godt tatt imot av folkene som
var der, og det tok ikke lang tid før jeg
følte meg hjemme i kirka. Det jeg liker
spesielt med Hillsong er at det er en
Jesus-sentrert kirke med stort fokus på
bønn, Bibelen og kirkelig fellesskap.
Derfor er det en god arena for å vokse i
tro. I løpet av den tiden jeg har vært en
del av kirka har jeg vokst mye i tro, noe
som har forandret livet mitt. Nå har jeg
vært her en stund og kan være med å se
hvordan kirken forandrer andres liv. Det
er veldig givende og derfor har jeg et
hjerte for kirka.



Kristineog
Johan
Det første som skjer når du kommer hjem til
noen er at de ønsker deg velkommen inn.
Slik var det for oss å komme til Hillsong
Kristiansand. Jeg (Kristine) opplevde meg
genuint ønsket og sett av folkene. Måten
jeg ble tatt imot på – minnet meg om guds
kjærlighet og hvordan han inviterer oss inn
til felleskap med han. Jeg (Johan) opplevde
også kirken som inkluderende, med gode
grunnverdier og med et Jesus sentrert
fokus som jeg kunne relatere meg til. Å bli
en del av kirka og det å være på team har
vært veldig givende - en muligheten til å gi

tilbake og bidra til at flere kan komme til
tro. Du finner oss som regel halvtrøtte
søndag morgen med en kopp kaffe i
hånden på vei til kirken. Vi er så takknemlig
for hva kirken har betydd for oss og for alt
vi får se og være vitne til. Så må det sies at
vi plantet oss i kirken fordi vi trenger det!
Det er livgivende og utruster oss for livets
oppturer, nedturer og ikke minst for den
helt vanlige mandagen – den mandagen
som det er så altfor mange av! Vi har hjerte
for Jesus og derfor har vi også hjerte for
kirken.



Jeg ble en del av Hillsong Trondheim i
2019. For meg har kirka vært et fast
holdepunkt og en trygghet i en tidvis
travel hverdag. Det å ha et kristent
felleskap hvor jeg har kunne kommet for
å få påfyll og dele tro har vært viktig. Her
har conectgruppen spilt en sentral rolle
i å føle seg som en del av Hillsong
familien. Jeg er takknemlig for kirka
fordi den gir meg en plattform der jeg
kan sette andre ting til side og sette
Jesus i fokus. Ikke minst er jeg
takknemlig for alle de gode relasjonene
jeg har fått gjennom kirka. Jeg har valgt
å plante meg i kirka fordi jeg har veldig
tro på å inkludere nye mennesker, som
ikke nødvendigvis er vant til å gå i kirka,
inn i kirka. Jeg liker å kunne dele tro og
liv med mennesker som har ulik
bakgrunn enn meg selv, lære av
hverandre og søke Gud sammen. Jeg har
ett hjerte for kirka fordi jeg selv har
erfart viktigheten av å ha et felleskap
man hører til. Mitt ønske er at flere skal
få komme inn i familien, bli kjent med
Jesus og oppleve hans kjærlighet.

Amalie



NOW
HE´S
USING
YOU



RESCUE, RESTORE,
REBUILD.
As a church family,
these are the
promises we are
declaring over our
house—God’s House
—

year beyond.

We will see people
RESCUED
impossible situations,
RESTOREwhat is lost,

REBUILD something
new and glorious.

Our mission to reach and
influence the world by building
a large Christ-centred Bible-based
church has never been more
relevant. We look towards the
future with great anticipation
for all the Lord will accomplish
through His House in the days to
come. For the lost and new
generations

through our doors.
For the aching hearts, hands and
homes who will experience God’s
healing, care and restoration.




