
ser for meg at Kirkenytt, i 
tillegg til informasjon, fylles 
med inspirasjon. Kanskje 
små vitnesbyrd fra dere, litt 
åndelig ”mat”, tips til lese-
stoff, nettsider og musikk til 
oppbyggelse, samt små sita-
ter og ”klipp”.  Kom gjerne 
med innspill!  

Jeg småtenker litt om vi 
skulle forandre navnet på 
bladet fra Kirkenytt til Koi-
nonia, et gresk ord som 
betyr fellesskap. For å un-
derstreke at det er det vi 
vil: skape fellesskap. Hva 
synes dere? 

Det planlegges et Kirkenytt 
i desember også, som deles 
ut 4.des./sendes ut manda-
gen derpå. Stoff som skal 
med i det bladet må være 
meg i hende senest fredag 
3.des kl 10:00. 

(Vidar Hovden) 

Det er en storslått natur på 
Sunnmøre. Jeg har helt si-
den jeg var med Astrid hjem 
for første gang i 1995 elsket 
den. Men naturen og topo-
grafien gjør også at avstan-

dene blir større. På kartet 
kan det se relativt kort ut 
for en ”østlending”, men 
ferjer og diverse fjordkrys-
ninger, kan gjøre det både 

dyrt og tungvindt å reise. 
Dette setter selvsagt også 
sitt preg på menighetslivet 
vårt. Vi i Ålesund adventist-
menighet utgjør et felles-
skap på ca 60 medlemmer. 
Vi bor sprett. Og det er 
mange fjorder og km i mel-
lom flere av oss. Noe som 
ikke blir enklere når syk-
dom og alderdom setter 
inn. Dette gjør menighets-
felleskap noen ganger kre-
vende. Likevel, det er noe 
som knytter oss sammen: 
troen på og håpet i Jesus!  

Jeg har nettopp overtatt 
ansvaret for Kirkenytt etter 
at Tor Nicolaysen måtte gi 
det fra seg pga flytting (takk 
Tor for strålende innsats!). 
Jeg påtok meg oppgaven 
frivillig, fordi jeg ser at net-
topp Kirkenytt kan være et 
av redskapene våre for å 
skape en opplevelse av til-
hørighet og fellesskap i en 
sprettboende menighet. Jeg 

Fellesskap når avstanden er stor 

Besøksrunde 

I disse dager holder jeg på å 
besøke systematisk hele 
menigheten i Ålesund, i 
hvert fall de som bor på 
Sunnmøre. Jeg ringer på 
forhånd, og tar av og til med 
meg Astrid. Hensikten er 
bare å bli litt bedre kjent 
med dere. Bedre kjent enn 
det man kan greia på en 
sabbat i kirka. Jeg setter av 

en time i utgangspunktet. En 
time er ikke veldig mye, så 
det er fint om dere ikke 
styrer og lager til mat. La 
oss heller bruke tiden på å 
møte med hverandre. Jeg 
satser på å bli ferdig før jul. 

(Vidar Hovden) 
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La oss heller oppmuntre hverandre 
så mye mer som dere ser at dagen 
nærmer seg (Heb 10,24) 

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



Det har vært skrevet om 
Adventister i media i det 
siste. Bl.a. gav Karin Falck 
Belsheim et ansikt til en ad-
ventist som forlot menighe-
ten og hvorfor, gjennom 
portrett intervjuet i Vårt 
Land 13.okt. Bjørn Olav 
Nordahl har nettopp kom-
met ut med boken "Nesten 
til stede", også en ikke alltid 
positiv skildring av det å 
vokse opp som adventist på 
70- og 80- tallet. Nå er det 
avgjørende hvordan vi hånd-
terer skrivingen, kritikken og 
situasjonen. Noen kjenner 

seg igjen i det som skrives. 
Andre ikke. Noen sier at det 
skrives om en ”svunnen” tid. 
Andre mener det henger 
igjen flere elementer fra 
denne tiden i Adventistsam-
funnet. Og takk og lov for at 
folk mener ulikt! Det bare 
viser at adventistsamfunnet 
ikke er en homogen og sta-
tisk masse. Men kanskje kan 
dette bli en selvransakelsens 
tid, en anledning til å stille 
oss selv viktige og kanskje 
ubehagelige spørsmål: Hva 
slags kirkessamfunn vil vi 
egentlig være? Hva skal være 

viktig for oss? Hvordan skal 
vi se på folk som ikke deler 
vår tro? Har vi noe å be om 
unnskyldning for som kirke-
samfunn? Er det noe fra for-
tiden vi vil ta avstand fra og 
evt. hvorfor? 

Ved henvendelse kan jeg 
sende artikkel i VL. Boka er 
utgitt på Gyldendal Forlag og 
kjøpes i bokhandelen. 

(Vidar Hovden) 

Vaske i desember 

Jeg har ikke funnet noen som 
står på noen liste. Vi hjelper 
hverandre i desember med  å 
hold kirken ren og ryddig. 

 

SMS - opplysningstjeneste 

I dag har nesten alle mobiltele-
fon. Vi har straks oppe og går 
en ny sms-tjeneste i menighe-
ten. I hovedsak skal dette 
være sms med dagsaktuelle 
opplysninger og viktige påmin-
nelser.  

Damegruppen 

Damegruppen møter i kirken 
neste gang 14.des kl 14:00. 

 

Talere ut  året 

Astrid 50 % stilling i SDA 

I forrige Kirkenytt kunne man 
få det inntrykk at det kun er 
Vidar som er pastor i Ålesund. 
Advent Nytt hadde også en 
upresis uttalelse om vår flyt-
ting fra Bergen i oktober nr. 
Faktum er at Astrid har 50 % i 
SDA samfunnet, og vil bl.a. 
tale, drive smågruppe arbeid, 
og ha ansvar for familieguds-
tjenestene omtalt tidligere i 
dette bladet. Kanskje får jeg 
lokket henne til å skrive litt 
om seg selv til neste nr.? 

Adventistsamfunnet i medias søkelys 

Opplysninger 

MÅNEDENS TANKE  

I evangeliene snakker 

Jesus forholdsvis lite om 

Guds rikes FRAMTID 

(uventet nok for mange 

kristne...). Han forkynner 

og demonstrerer desto 

mere Guds rikes NÅTID 

(Luk 17,20.21; Matt 11,4-

6; 5,10 etc.). Det begynner 

å gå opp for meg at Jesus 

skjønte det faktum at 

mennesker mange ganger 

trenger å SE og OPPLEVE 

hvordan Guds rike ser ut, 

før de evt. vil bli med… 

(Vidar Hovden) 

Side 2 Kirkenytt 

Men vi ser fram til det han 
har lovt: en ny himmel og 
en ny jord, hvor rettferdig-
het bor. (2 Pet 3,13) 

Diverse planer 

deg datoene og kom. Ta 
med deg barn, barnebarn, 
naboer og venner om du kan 
og vil. Vi tar gjerne i mot 
tilbakemeldinger på hva du/
dere tenker.  

Internettside 

Menighetens hjemmeside på 
internett vil de neste ukene 
gjennomgå en liten oppgra-
dering. I øyeblikket er teks-
ten man finner der stort sett 
ting som er tidløst og statisk. 
Anders Olav og jeg jobber 

med at innholdet kan bli mer 
av litt dynamisk art. Her skal 
man etter hvert finne oppda-
terte opplysninger og lister. 
Men vi skal også legge ut 
mer stoff som er interessant 
for de som søker oss opp på 
internett og som ikke er 
medlem i menigheten. De av 
dere som er fortrolig med 
internett: sjekk gjerne opp 
nettsiden og gi tilbakemel-
ding.  

(Vidar Hovden) 

Familiegudstjenester 

Barna er det viktigste vi har, 
sier vi mange ganger. Vi plan-
legger å la det avspeiles i 
gudstjenestene våre også. 
Derfor setter vi opp, som et 
prøveprosjekt nå i høst, en 
månedlig barne- og familie-
gudstjeneste. Første blir 
27.nov og da får vi besøk av 
selveste ”barne– og familie 
ministeren” i Adventistsam-
funnet Victor Marley. Den 
neste blir 18. des, og vil stå i 
juletidens  tegn. Så noter  

Den som seirer, ham vil jeg 
gjøre til en søyle i min Guds 
tempel, og aldri mer skal 
han forlate det. Jeg vil  
skrive min Guds navn på 
ham sammen med navnet 
på min Guds by… (Åp 
3,12). 

27.nov Victor Marley 

04.des Reidar Kvinge 

11.des Vidar Hovden 

18.des Familien Hovden 

25.des Andre Scalfani 
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