
ter fram sabbaten, Guds egen 
helligdom i tid fra tidenes mor-
gen, den ukentlige påminnelsen 
om og feiringen av Skaperen og 
Frelseren? Hvem forteller folk 
at Gud er en god og rimelig 
Gud, som ønsker seg frivillig 
lojalitet, og som vil rense bort 
det onde, ikke vedlikeholde det 
i et evig helvete? Hvem advarer 
sammen med Jesus: ”pass på at 
ingen fører dere vill” (Matt 
24,4), når det gjelder enkelte 
fenomener innen det åndelige? 
Hvem trekker opp den store 
fortellingen i Bibelen og ser 
kampen mellom godt og ondt i 
sin helhet? Hvem framholder 
Bibelens konkrete og fysiske 
håp i at hele verden en gang skal 
skapes på ny, og rettferdighet 
og harmoni atter en gang skal få 
råde på vår sønderskutte pla-
net? 
 Vi er ikke bedre enn 
andre. Men vi opplever Gud har 
lagt oss på hjertet å få fram bl.a. 
disse sakene. Derfor er vi her. 
Og inviterer andre til å bli med. 

På en godt besøkt sabbat kan vi 
passere 30 besøkende i kirka 
vår. Medlemslisten sier knappe 
60 medlemmer. Vi er ikke noen 
stor menighet. 
 Ålesund by talte ved 
inngangen av året 43.670 inn-
byggere. For hver 1000 innbyg-
ger finnes det altså litt mer enn 
en adventist.  
 Landsstatistikken pr. 
1.jan 2010 sier at om lag 5 % av 
befolkningen tilhører et annet 
kirkesamfunn enn statskirken.  
Hvis vi går ut fra at det ser 
omtrent likt ut i Ålesund, kan vi 
nok anta at det finnes ca. 2500 
andre frikirke-kristne i Ålesund. 
Legg til de som går i statskirken,  
så er vi oppe i ganske mange 
tusen.  
 Det er lett i møte 
med disse tallene å tenke hvem 
er vel vi (om ikke vi tenker det 
selv, kan jeg garantere at ”hver-
mannsen” tenker det hvis de 
skulle høre om oss)? Hva kan 
egentlig noen få titalls mennes-
ker som oss gjøre av forskjell? 

Hva er det ved vår menighet 
som rettferdiggjør at vi driver 
en egen menighet og holder 
eget kirkebygg? Er vi virkelig så 
spesielle? Vi kommer fra Volda i 
sør til Vatne i nord for å møtes 
i kirken vår. Hvorfor ikke bare 
møtes med de andre kristne i 
vårt eget lokalmiljø? Hvorfor 
finnes vi? 

 Jeg vil anbefale alle 
adventister å være mye sammen 
med andre kristne og folk flest, 
og gjerne engasjere seg i positi-
ve lokale aktiviteter. Selvfølgelig 
er det nødvendig at vi samarbei-
der med andre om å la evangeli-
et høres og leves i Ålesund. 
Men jeg tror likevel at adven-
tistmenigheten må finnes. For 
hvem i Ålesund er med og løf-

I et forskningsresultat publisert 
på BBC News 22.mars, påstår 
en gruppe forskere at organi-
sert religion statistisk sett ser ut 
til å ”dø ut” i ni forskjellige land 
i verden, bl.a. Finland, Neder-

land og Sveits. Studien viser en 
stabil økning i antall som oppgir 
at de ikke har noen religiøs 
tilhørighet. Dette støtter opp 
om det vi har sett lenge vårt 
eget land. Det betyr ikke at folk 
har blitt mindre religiøse. De er 
bare mindre trofaste mot etab-
lerte og ”ferdigsydde” religio-
ner. Den fragmenterte religiøsi-
teten er og vil nok tilta å være 
den religiøse virkeligheten vi er 

adventister i. Mange adventister 
vil nok oppfatte adventismen 
som et relativt rigid system av 
innbyrdes avhengige læreset-
ninger. Hvordan vil den nye 
virkeligheten forme neste gene-
rasjons adventisme og adventis-
ter? Her er det nok mye upløyd 
”samtale-mark”. Les om studien 
på norsk på:  www.abcnyheter.no/ 
nyheter/ny-viten/110322/religionen-
kan-forsvinne 
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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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Oppdateringer 

Opplysninger 

- litt som å komme hjem 
Livet har mangt å by på, og fra 
tid til annen kan rett og slett 
livets utfordringer gjøre at 
man glir bort fra menighetsli-
vet. Det har skjedd for mange 
på mange forskjellige vis opp 
gjennom årene. Hvis man har 
vært borte fra fast kirkegang i 
et par-tre tiår, sier det seg 
selv at det er et ganske stort 
steg å komme tilbake igjen. 
Hva vil folk i menigheten si? 
Vil de se ned på meg fordi jeg 
ikke har gått i kirken på 
lenge? Vil de spørre om ting 
jeg ikke har lyst å snakke om? 
Det kan være tusen ting som 
surrer gjennom hodet på en. 
Derfor ble jeg overrasket, 

veldig glad og imponert over 
Greta og Eilert Dahl som 
etter nokså lang tids pause 
med fast kirkegang, tok det 
modige steget en gang i fe-
bruar, og oppsøkte menig-
hetsfellesskapet igjen. Jeg var 
hjemme hos dem forleden 
dag og da spurte jeg hvordan 
de opplevde det. ”Det var en 
glede”, kommer det kjapt fra 
Eilert, ”litt som å komme 
hjem”. ”Det var litt vanskelig på 
en måte”, innrømmer Greta, 

”jeg visste ikke hvordan jeg ville 
bli mottatt. Trodde jeg ville bli 
bra mottatt”. ”Ble du det?”, 
spør jeg forsiktig. ”Ja. Ragnhild 
ble veldig glad for å se oss. Alle i 
grunn.”  
     Jeg har fått deres tillatelse 
til å skrive om dem i menig-
hetsbladet. Kanskje litt vel 
frimodig, og potensielt risika-
belt å spørre, men deres 
modige valg inspirerte meg og 
jeg håper at andre i liknende 
situasjon som dem vil bli in-
spirert til også å ta steget. Så 
er jeg glad og litt stolt over at 
menigheten vår faktisk er et 
sted man opplever å komme 
hjem til…         (VH) 

den også handler om søsken-
skap. Vi har alle samme Far 
og Bror, bundet sammen av 
den samme Ånd. 
 
Prekenlisten framover 
  2. april Familien Hovden 
  9. april Video 
16. april V. Hovden (NTV) 
23.april  Andre Scalfani 
30.april Video 
 

Damegruppen 
Damegruppen har sitt neste 
møte i kirken 31.mars kl 14. 
Alle damer velkommen! 
 

Nattverdssabbat 
Det nærmer seg påske, og 
”palmelørdag” (16.april) vil vi 
feire nattverd sammen. Detal-
jene er ikke klare enda, men 
det blir en annerledes og 
stemningsfull nattverd som 
forsøker å få fram at nattver-

Hjemmesiden 
Vi minner om at de fleste 
taler og alle planer legges ut 
på hjemmesiden (adressen 
finnes nederst på dette bla-
det). Under fanen ”Hva 
skjer?” finner du en kontinu-
erlig oppdatert menighetska-
lender. Under fanen 
”Undervisning” finnes alle 
lydtaler (podkast). Setter pris 
på alle tilbakemeldinger. 

2.april vil vi ha et kort møte i 
kirken for bli enige om et 
navn. Hvis du ikke kan være 
der, men har forslag eller 
synspunkter, tar jeg gjerne i 
mot fra deg på telefon eller e-
post. Forslagene som kom inn 
var som følger: Glad Nytt, 
Godt Nytt, Vår menighet, Vårt 
fellesskap, Koinonia [fellesskap], 
Inspirator!, Fellesskap,  
På samme vei. 
 
NBI sabbat 
19.mars var Roger Robertsen, 

rektor ved NBI (Norsk bibel-
institutt) på besøk i menighe-
ten vår. Det kom adventister 
og gjester fra hele Møre og 
Romsdal, og vi talte nesten 30 
stk. Roger hadde prekenen på 
gudstjenesten, en gripende 
fortelling om profeten Elia. 
Han hadde også et ettermid-
dagsmøte hvor han fortalte 
om arbeidet til NBI og hadde 
deretter en preken om David. 
Begge Rogers prekener finnes 
på hjemmesiden under fanen 
”Undervisning” → ”podkast” 

Familiegudstjenester 
Vi minner om de tre datoene 
som er satt opp før somme-
ren:  2.apr, 21.mai og11.juni. 
 
Navn på menighetsbladet 
Det viste seg at flere var util-
freds med menighetsbladets 
nye navn KOINOIA. Man 
ønsket et norsk og selvforkla-
rende ord. Jeg er enig og lyste 
ut en navneforslagskonkur-
ranse til alle i SMS listen. Det 
førte til 8 forslag som alle fikk 
noen få stemmer. Sabbaten 
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MÅNEDENS TANKEMÅNEDENS TANKE  
  

Jesus kom, og med ham 

kom Guds rike nær. Der-

med er de helbredende 

og nyskapende krefter i 

sving på vår utsatte klode. 

Guds hensikt er å frelse 

hele jorden og oss med 

den, gjenopprette skaper-

verket og oss med det. 

Gjennom Jesus, og nå 

gjennom hans disipler og 

hans kirke i verden, er 

Guds rike på ferde. Kraf-

ten fra den kommende 

verden er merkbar. 

Gudsrikegodene kan sma-

kes og kjennes – og skal 

deles og spres. 

Knut Grønnevik,  

Korsvei prest  

La ikke det onde La ikke det onde 
overvinne deg, men overvinne deg, men 

overvinn det onde overvinn det onde 

med det gode!med det gode!  
(Rom 12,21)(Rom 12,21)  

  
  
  


