
den der vi er. Til i visshet og 
forventning å leve og be Jesu 
bønn ”komme ditt rike” (Matt 
6,10).  Her og nå. 
 Det gir troverdighet 
til Guds løfte om en ny verden, 
at vi på denne måten blir mer 
en del av løsningen for verden, 
enn en del av problemet. La oss 

be om at våre liv kan få være 
med å tiltrekke mennesker til 
Guds rike! Guds nye verden og 
styresett. Verdens nye og gamle 
Konge. Fordi det de ser er godt.  

Bibelen er først og fremst en 
fortelling. En gripende og episk 
fortelling om Skaperen og hans 
skaperprosjekt, og Hans grense-
løse hengivelse til sine skapning-
er og sitt skaperverk. 
 I denne fortellingen 
frambringer Gud ved bare sitt 
ord en verden yrende av liv og 
muligheter. En mektig kjærlighe-
tens symfoni av ”gi og få”, inn-
byrdes avhengighet og harmo-
ni.  ”Gud så på alt det han hadde 
gjort, og se, det var overmåte 
godt.” (1 Mos 1,31)  
 Det samme kan vi vel 
neppe si om vår verden etter 
noen tusen år med menneskelig 
styresett. Det vi har gjort med 
den verden vi fikk i gave, er ikke 
noe mindre enn tragisk. Vi har 
fylt verden med urettferdighet, 
misbruk, vold, lidelse og uro.   
 Når Skaperen kom til 
jorda som Jesus, gikk han rundt 
og forkynte og demonstrerte 
”evangeliet om riket” (Matt 4,23). 
For de menneskene som var 
undertrykt av menneskers regi-

mer var dette spesielt godt nytt 
- evangelium. Skaperen var 
kommet tilbake for å gjeninnfø-
re sitt styresett og gjenreise sin 
verden (Apg. 3,20-21). Lære oss 
å leve og elske på nytt.  
 Jesus lærte opp sine 
disipler til å leve denne 
”gjenreiste verdens” livsstil. Han 
sendte dem ut og bad dem lære 
nye mennesker (Matt 28,18-20). 
De skulle være ”levende løfter” 
om at fornyelseskrefter har blitt 
sluppet løs gjennom Jesu frelse-
verk. At ryktene om den gjenre-
iste verden er sanne. For Skape-
rens dypeste intensjon og drøm 
er dette: ”en ny himmel og en 
ny jord hvor rettferdighet 
bor” (1 Pet 3,13). Og en dag 
skal det skje, på ordentlig. 
 Det er i denne fortel-
lingen kristne må leve. Vi som 
har ”smakt den kommende ver-
dens krefter” (Heb 6,5), inviteres 
til å jobbe sammen med Skape-
ren og fylle verden med disse 
kreftene. Til å være ”jordens 
salt”, berøre og forandre ver-

Som du ser har Kirkenytt fått 
nytt navn: KOINONIA. Forand-
ringen av navn skal uttrykke 
mer hva vi forsøker å oppnå 
gjennom utsendelsen av menig-
hetsbladet vårt. Koinonia er 
nemlig nytestamentlig gresk og 
betyr ”fellesskap”. Jeg ønsker at 
vi skal fylle bladet med mer enn 
bare nyheter (som det gamle 

navnet Kirkenytt indikerer). Det 
skal også aktivt forsøke å skape 
fellesskap over et langstrukket 
geografisk område, gjennom 
historier, reportasjer, vitnes-
byrd og undervisning. Vi vil 
imidlertid ikke slutte å komme 
med informasjon.  

 Hovedsakelig vil vi 
sende KOINONIA på e-post til 

folk. Det blir også lagt ut på 
hjemmesiden vår. De som har 
fått det på papir tidligere vil 
fortsatt få det, men om noen av 
disse skaffer seg e-post adresse, 
setter jeg pris på å heller kunne 
bruke den. Til slutt, hvis du vil 
sende KOINONIA til venner, 
er det bare å si fra, så ordner vi 
det. 

Skaperens dypeste intensjon og drøm 
er at han kan og vil gjenreise sin tapte 
verden! (Apg 3,20-21) 
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Nytt navn, ny visjon 

MenighetsbladetMenighetsbladet    

for Ålesund Adven�stmenighetfor Ålesund Adven�stmenighet  
 2 0 1 1  -  J A N U A R / F E B R U A R   

Adventistkirken 

i Ålesund 

 

Besøksadresse 

Borgundveien 23B 

6003 Ålesund 
 
Hver lørdag 
Bibelstudium 10:15 
Gudstjeneste 11:30 
 
Alle hjertelig velkom-
men! 
 
 
Pastorer 
Vidar Hovden 
Mob.: 412 22 118 
vdar.hovden@adventist.no 
 
Astrid Hovden 
Mob.: 412 97 703 
astrid.hovden@adventist.no 
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Diverse planer 

Opplysninger 

Oppdateringer 
Respons NBI invitasjoner 
I begynnelsen av november 
sendte menigheten ut ca. 
19.000 løpesedler som dekket 
i sin helhet Ålesund og Sykk-
ylven kommune. I tillegg har 
det skjedd andre private ut-
delinger rundt om på Sunn-
møre. Til sammen er det 
kommet 20 nye elever. På sikt  
vil vi tilby disse å være med i 
bibelgrupper. 
 
Hjemmeside besøk 
Det var i begynnelsen av ja-
nuar at hjemmesidene våre på 
internett hadde sin første 

spede begynnelsen. Siden den 
gang har det stadig kommet 
flere oppdateringer og funk-
sjoner til. Bl.a kan du nå høre 
prekener fra kirken som lydfil. 
Det statistiske analyse syste-
met vi bruker nå i oppstarten, 
viser at den siste måneden 
har det vært 323 besøk på 
siden vår, gjort av 156 for-
skjellige besøkere (altså langt 
utover våre egne rekker). Det 
viser jo tydelig at en hjemme-
side gjør oss synlige. 
 
Familiegudstjenester 
Vi har nå hatt tre av dem. 

Hver gang har vi hatt om lag 
12 barn. Til sammen har det 
vært innom rundt 20 forskjel-
lige barn, og hvis alle disse 
finner på å komme på en og 
samme sabbat kan det bli 
ganske fullt! Det ser ut som 
om familiegudstjenestene har 
gitt menigheten vår et aldri så 
lite ”løft”. 

menigheter sammen med oss 
denne sabbaten. Så sett av 
dagen og kom! 
 

Info om adventkirken 

Synlighet er en forutsetning 
for å nå ut med et budskap. Vi 
har nå mange muligheter til å 
gjøre oss selv kjent via ulike 
elektroniske medier: inter-
nettside, sms-tjeneste, menig-

Damegruppen 

Damegruppen har sitt neste 
møte 22.februar kl 14 i kir-
ken. Alle damer velkommen! 
 

Spesiell sabbat 19.mar 

Som allerede nevnt, får vi 
besøk av Roger Robertsen 
19.mar. Vi planlegger å invite-
re andre omkringliggende 

hetsbladet, Facebook gruppe, 
RSS, samt iTunes. Hvis du har 
noen venner eller kjente som 
du tror vil skal ha interesse av 
noen av disse tjenestenene, så 
kan du påmelde deg det mes-
te via hjemmesiden. Jeg også 
har gitt ut første utkast til et 
lite ”visittkort” om menighe-
ten vår, alle kan ha på inner-
lommen å gi ved anledning.  

men som ikke har særlig mye 
til overs for kristne. Det kan 
bli en litt ”vågal” og 
”tankestrekkende serie”, og 
jeg vil ha dere med på laget 
før jeg setter i gang. Når jeg 
har mer konkrete planer skal 
jeg presentere dem og gi dere 
anledning til innspill. 
 

Neste utgave KOINONIA  

Planlegges trykket 3.mars. 
Januar nummeret uteble p.g.a. 
opprettelse av hjemmesidene. 

Gudstjenester ut 1.kvartal 

2.feb Andre Scalfani 

19.feb Familiegudstjeneste 

26.feb Vidar Hovden 

5.mar Sven A. Gustavsen 

12.mar Familiegudstjeneste 

19.mar Roger Robertsen 

26.mar  Vidar Hovden 

Familiegudstjenester 

Følgende datoer er satt opp 
fram imot sommeren: 19.feb, 
12.mar, 2.apr, 21.mai, 11.juni 
 

Møteserie i høst? 

Jeg sysler med planer om en 
møteserie til høsten om Jesu 
livsstil som en klok og bære-
kraftig livsstil i dag. Møtese-
rien er tenkt å henvende seg 
til ikke-kristne mennesker 
som av en eller annen grunn 
synes Jesus er interessant, 
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MÅNEDENS TANKEMÅNEDENS TANKE  
  

Hva handler det å leve som Hva handler det å leve som 

kristen EGENTLIG om? Sikre kristen EGENTLIG om? Sikre 

seg et liv etter døden? Holde seg et liv etter døden? Holde 

seg inne med en Gud som kan seg inne med en Gud som kan 

hjelpe og redde i hverdagen?hjelpe og redde i hverdagen?

Unnfly Guds vrede i en evt. Unnfly Guds vrede i en evt. 

fortapelse? Sosial tilhørighet av fortapelse? Sosial tilhørighet av 

en gruppe likesinnede? Skape en gruppe likesinnede? Skape 

mening og retning i livet? Jeg mening og retning i livet? Jeg 

foreslå dette: dypest sett hand-foreslå dette: dypest sett hand-

ler det å leve som kristen om å ler det å leve som kristen om å 

lære å elske. Evig liv er bare en  lære å elske. Evig liv er bare en  

tilleggsbonus…tilleggsbonus…  

Det er bedre å tenne Det er bedre å tenne 
et lys enn å forbanne et lys enn å forbanne 

mørketmørket  
  

Ukjent Ukjent --  
  

  
  


