
høvde å ”streve” med å holde 
roen på barna denne sabba-
ten! 
 ”Bring-og-del” mål-
tidet etter gudstjenesten var 
prikken over i’en med masse 
god mat. Vi ser fram til neste 
familie gudstjeneste 18.des. 
Så gjør plass i kalenderen! 
(Vidar Hovden) 

Vi innrømmer gjerne at vi var 
spente. Hvor mange ville 
egentlig komme? Victor Mar-
ley fra familieavdelingen i 
Adventistsamfunnet var invi-
tert helt fra Røyse og Østlan-
det for å hjelpe oss med 
”grand opening”. Vi kjente litt 
press på at det burde komme 
noen barn. Det ville være litt 
nedtur med så mye apparat 
og nesten ingen barn. Men 
det kom tolv barn, og det er 
vi strålende fornøyd med. 
 Victor Marley hadde 
barna i sabbatsskolen, godt 
hjulpet av Astrid Hovden. 
Vidar Hovden sang nye og 
fengende sanger med barna.  
 Astrid ledet gudstje-
nesten og Victor ”talte”.  
Det var nemlig ingen vanlig 
gudstjeneste eller ”tale”. Vic-
tor, som er født  
”skuespiller”, fortalte levende 
tre historier fra evangeliene 
med barna samlet på første 
benk. Her fikk de gjøre, prø-
ve og delta. På slutten av hver 
historie var det en liten 

”leksjon” til barna. Etter hver 
historie/leksjon gikk barna 
bak i lillesalen og lagde for-
skjellige ting relatert til histo-
rien, mens Victor talte til de 
voksne. Barna kom så inn 
igjen for neste historie, og 
gikk deretter ut og lagde flere 
ting osv. Det sier seg selv at 
ingen småbarnforeldre be-

En gudstjeneste med barna i sentrum 

Innbydelser fra Norsk bibelinstitutt (NBI) 

Tidlig i høst vedtok menig-
hetsstyret å bruke inntil 
15.000 kroner på utdeling 
av NBI innbydelser. NBI er  
Adventistsamfunnets brev-
skole og tilbyr et variert 
spekter av livsstils- og bibel-
kurs over brevveksling og 
internett. Rundt 
11.november ble hele Åle-
sund og Sykkylven kommu-

ne dekket gjennom utsen-
ding med posten. Jeg deltar 
selv i en bibelgruppe i regi 
av statskirken i Sykkylven, 
og det ble notert av flere 
deltakere at det var kom-
met en spennende innbydel-
se i posten. La oss be om at 
mange mennesker kan finne 
Gud og tilbudet om å bli 
med i Hans rike gjennom 

kursene til NBI.  

Sjekk gjerne selv det varier-
te tilbudet på 
www.norskbibelinstitutt.no. 
Hvis du trenger en liten 
”piff” i andaktslivet ditt er 
disse kursene supre for 
medlemmer også, alene 
eller sammen med naboer/
venner.  (Vidar Hovden) 
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Så mange barn som dette er det lenge siden vi har hatt i Advenkirken i Ålesund. 
Her lager barna kort til Jesus. 

w w w . a d v e n t k i r k e n . n o / a l e s u n d  



Som jeg skrev i forrige nr. av 
Kirkenytt, ser jeg for meg at 
vi bruker Kirkenytt til inspi-
rasjon like mye som informa-
sjon. Som dere ser er det 
foreløpig jeg som skriver i 
dette bladet. Men her kom-
mer en utfordring til deg: har 
du en kort fortelling, et lite 
vitnesbyrd, et bibelvers som 
du liker, en sang, et eller 
annet du kan tenke deg å 
dele med oss andre til inspi-
rasjon og oppbyggelse? ”... 
den ene en salme, en annen 
har lære, én har åpenbaring, 
én har tungetale, en annen har 

tydning. Men la alt tjene til å 
bygge opp.” (1 Kor 14,26) 
Det er en fellesoppgave i 
menigheten. Jeg regner ikke 
med en telefon- og e-post 
storm i første omgang, men 
herved er du utfordret! Og 
se ikke bort fra at du får en 
direkte utfordring fra meg 
eller noen andre… 

 Fristen for innsen-
delse til januar nummeret er 
fredag 7.januar kl 10:00. Bla-
det går etter planen ”i tryk-
ken” i løpet av den dagen. Gi 
meg noe i hånden når vi ses, 
send en e-post eller et brev. 
Postadressen er: 
Myravegen 26 
6230 Sykkylven.  
 
E-post adressen finnes på 
side 1, i vestre spalte i dette 
bladet. 
 
(Vidar Hovden) 

venter mange barn! Neste 
familiegudstjeneste planlegges 
29.januar. 
 
SMS - tjenesten 
Tjenesten virker å ha fått en 
god mottakelse. Distribusjons-

Damegruppen 
Damegruppen møter i kirken 
neste gang 14.des kl 14:00. 
 
Familiegudstjenester 
Glem ikke neste familieguds-
tjeneste 18.des. Vi håper på og 

listen øker for hver dag, og vi 
er nå oppe i 33 personer. 
Dette er ikke bare ment for 
medlemmer men også venner 
av adventkirken. Vet du om 
noen som bør få? Si fra! 
(Vidar Hovden) 

Dele-spalten 

Opplysninger 

MÅNEDENS TANKE  
Ingen kan velge sine 

foreldre, sies det. Vi kan  
ikke velge hvor, hvordan 
og når vi blir født. Det 
kunne Jesus. Og hva 

valgte han? Han valgte å 
bli født av en tenårings 
jente som folk foraktet 
som ”hore”. Han valgte 
et liv der han som barn 
måtte flykte for sitt eget 

liv - han ble tidlig 
flyktning. Han valgte å 
vokse opp i en liten 

ubetydelig landsby med 
bønder, som var så 
fattige pga skatt til 

romerne, at mange ble 
tvunget fra hus og hjem. 
Han valgte et utseende 
som man ”ikke frydet 
seg over”. Han ble kalt 
Immanuel, Gud med oss. 
Et tankekors i en denne 

juletiden. 
 

(Vidar Hovden) 

Side 2 Kirkenytt 

I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren. 

Luk 2,11 

Diverse planer 

Fellesgudstjenester  
Sabbaten 4.des. hadde vi be-
søk av Reidar og Lynn Kvinge. 
Reidar er leder for Adventist-
samfunnet i Norge. Vi hadde 
da invitert alle menighetene i 
Møre og Romsdal til å være 
sammen med oss. Mange ut-
trykte glede over å komme 
sammen til en slik ”stor-
samling”. Vi planlegger derfor 
flere fylkessamlinger framover. 
Vi trenger følelsen av å være 
en del av noe større når våre 
menigheter er så små og 
sprett. (Vidar Hovden)  

Temagudstjenester 
Verden har forandret seg 
enormt de siste 30 årene. Det 
er opplagt at det må se anner-
ledes ut å være adventist i dag, 
enn for 30 år siden. 
Men hvordan kan det se ut? 
Framover blir det flere talese-
rier med dette som et under-
liggende tema. Dere vil også 
inviteres til dialoger og samta-
ler om temaene. Ingen av oss 
har alle svarene, derfor treng-
er vi hverandre til det også. 
(Vidar Hovden)               
 

Se, jomfruen skal bli med 
barn og føde en sønn, og 
de skal gi ham navnet 
Immanuel 
 - det betyr: Gud med oss. 
 

Matt 1,23  
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En jordnær adventistleder i Norge 
på kne foran barna han forteller 
fortelling til under gudstjenesten 

Dato Taler Merknad 

11.des DVD   

18.des Astrid Hovden m.fl. Familiegudstjeneste / bring-og-del måltid 

25.des Andrè Scalfani   

1.jan DVD   

8.jan Vidar Hovden Nattverdsgudstjeneste 


