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Styrene for Valgmenighetene i Norge
/ Thor Henrik With
Biskop for Valgmenighetene

Varmt tack fcir inbjudan av 2013-03-26, att delta vid mtite den 20 april20L3 dar stiftsord-
ning for Valgmenighetene i Norge kommer att antagas.

Vi dr innerligt tacksamma ftir gemenskap odr samarbete under de gAngna Aren och vill pA

allt sdtt till<inska Er Guds fortsatta ledning odr viilsignelse i arbetet.

PA grund av redan inbokade Ataganden, sammantriiden i Konsistorium respektive Mis-
sionsrid (19-20 april2013) blir det tyvdrr omojligt fcir oss att delta vid Ert mote.

Vi instimmer med aposteln Paulus'vitfiresbrird - som vAr hiilsning:

lag tackar min Gud aar gfrng jag tiinker pd er. Sfr ofta jag ber for er alla giir jag det alltid med
gliidje, eftersom ni har aarit med i arbetet for eoangeliet frfrn firsta dagen iinda till nu. Jag tir
iiaertygad om att han som har btirjat ett gott uerk i er ocksfr skall fullborda det intill Kristi

lesu dag. Det iir inte mer iin riitt att jag tiinker sd om er alla, ty jog har er i mitt hjiirta. Bdde
niir jag biir bojor och niir iag fbrsaarar och b{iister eaangeliet delar ni allesammans nfrden

med mig. la, Gud iir mitt aittne att jag liingtar efter er alla aa hela mitt hjiirta, i Kristus

lesus. Och min biin iir att er kiirlek mer och mer skall iiaerfliida och leda er fram till insikt och
klart omdome, sfr att ni kan aagdra aad som iir riitt och aara rena och fliickfria pfr Kristi dag,
rika pfr riittfiirdighetens frukt som lesus Kristus ger, Gud tiII iira och pris (Fil. 1:3-11).

Med tanke pA dagen, odr Ert Atagande, trinker vi med
\aertygad om att han som har bdrjat ett gott uerk i er ocksd

forsikt sdrskilt pA kiftet ...
I fullborda det intill Kristi lesu dag.

Med fridshiilsning - i Kristus
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