
uansett. For det disse spørsmåle-
ne koker ned til er dette: Er Gud 
en god Gud? Er han verd å tilbe 
og tilbringe evigheten med? Det 
er disse spørsmålene slangen 
stiller i begynnelsen av bibelfortel-
lingen,  og det er disse spørsmåle-
ne som står i sentrum for hvor 
vidt Bibelens Gud avfeies som 
urelevant av mennesker i vår tid. 
Bell har mange gode svar, og noen 
ikke fullt så gode. Adventistenes 
bibelstudier har ledet dem til svar 
som jeg tror vi med hevet hode 
kan og bør spre rundt oss. Det 
bekreftes blant annet ved at ad-
ventistpastor Harald Giesebrecht 
ble invitert til å ha et innlegg ved 
en storstilt tverrkirkelig tema-
kveld om himmel og helvete i 
Oslo for en uke siden (for øvrig 
utløst av ”Love Wins”).  
 At en adventistpastor blir 
invitert på denne måten, ville 
neppe ha skjedd for tjue år siden. 
Det vitner om en kristendom i 
endring i vår favør på flere områ-
der. Les mer på www.  
himmeloghelvete.no. Klikk på 
”opptak” for å se video opptak av 
det hele. Adventist pastor i del 3.  

I mars i år kom boken ”Love 
Wins” (Kjærlighet seirer) ut i den 
engelskspråklige verden. Den er 
skrevet av den meget innflytelses-
rike pastoren og forfatteren Rob 
Bell. Han startet menigheten Mars 
Hill, og Norsk bokforlag har over-
satt to av hans tidligere bøker til 
norsk. Boken utfordrer klassisk 
evangelisk forståelse av himmel og 
helvete. Og slikt blir det bråk av. 
Til og med før den kom ut hadde 
boken generert enorm interesse 
og debatt. På internett hadde den 
flere treff rekorder. 
 Rob Bell stiller svært gode 
spørsmål som mange nok har 
tenkt på i det stille, men ikke 
orket å ta konsekvensene av å ta 
opp i sine respektive menigheter: 
Vil Gud virkelig pine folk i evighet 
for et 70-80 årig liv her på jorden? 
Hva med de som ikke har hørt 
om Jesus? De som aldri fikk anled-
ningen til å ta i mot han? Er det 
rettferdig å dømme dem? Hva er 
hensikten med helvete? Etc. I så 
måte skal Bell ha honnør. Det er 
avgjørende at kristne er ærlige og 
åpne, og stiller disse og andre 
spørsmål i en verden der mange 

mennesker nå er så frigjort fra 
Gud, at de åpen våger f.eks. å 
avsky en Gud som piner i helvete 
i evighet. Å skremme folk til lydig-
het under Gud har aldri vært bra. 
Det at det nå blir stadig mindre 
mulig har nok blitt et tankekors 
for mange kristne som tidligere 

var villig til å la hensikten hellige 
middelet. 
 Man kan ikke avfeie de vans-
kelige spørsmålene, som noen 
gjør, med at ingen kan vite noe 
sikkert om hva som skjer til slutt 

Menighetsstyret har vedtatt en 
firepunkts plan for hva de ønsker å 
lede menigheten ut i for arbeidsåret 
2011. En oppsummering er som 
følger: 
 
FELLESSKAP 
Vi ønsker å dyrke et inkluderende, 
omsorgsfullt og hyggelig fellesskap i 
menigheten gjennom å spise sam-
men, oppmuntre hverandre og gjøre 
ting sammen. 
 

NBI ELEVER 
Vi ønsker å bruke Norsk bibelinsti-
tutt (NBI) sine brevkurs til å nå ut 
med Bibelens budskap i vårt distrikt. 
Vi har vedtatt å dekke Ålesund og 
Haram kommune med innbydelser i 
høst. Vi skal også invitere NBI ele-
vene med i bibelgrupper.  
 
MØTESERIE  
Vi planlegger en ukentlig møteserie 
over fem kvelder (uke 36-40). Tema 
blir Jesu lære, hans visjon for men-

neskene og verden. Vi henvender 
oss særlig til nyreligiøse mennesker 
som allerede søker livsvisdom andre 
steder.  
 
SYNLIGHET 
Vi trenger å jobbe med synligheten 
vår. Andre kristne og ikke-kristne 
må få vite at vi finnes og få anledning 
til å høre og ta stilling til det bud-
skapet vi opplever Gud har lagt oss 
på hjertet å formidle. Bl.a. er det 
trykket opp visittkort ”teasere” 
som linker til hjemmesidene våre. 
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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 

Et vitnesbyrd og en hilsen 
Etter oppfordring fra pastoren 
vår, Vidar, vil jeg dele noen erfa-
ringer og tanker med menighe-
ten.  
 Da jeg var 16 år, på Tyrifjord 
høyere skole, kalte Gud meg til 
sykepleier. Jeg hadde tenkt å bli 
lærer. Men jeg er Gud dypt takk-
nemlig for fine og lærerike erfa-
ringer i et fantastisk yrke, blant 
mennesker skapt i Guds bilde, fra 
unnfangelsen til livets slutt.  
 Sykdom kommer også til 
meg. Livet blir snudd opp ned og 
krever sitt på mange utfordrende 
vis. Men gleden over hver ny dag, 
en med Guds styrke, får gi og 
motta i mange små og større 
opplevelser, er stor. 
 Da jeg var barn opplevde jeg 
ting som har fulgt meg gjennom 

livet, i yrket og ellers. En påmin-
nelse om hvor skjørt livet kan 
være. Som 3 åring holdt jeg på å 
dø av alvorlig lungebetennelse. 
Ingen penicillin tilgjengelig. Som 4 
åring ble jeg påkjørt av en stor 
lastebil. Hodet mitt lå ved to 
doble bakhjul da bilen stanset. Jeg 
husket det. Jeg var blåforslått 
over hele kroppen. Det kunne gå 
den ene eller andre vei, og vi 
mennesker har mange spørsmål 
vi ikke har svar på.  
 Men hva som enn skjer oss i 
dette mangfoldige livet vårt, så er 
det godt å ha Gud å komme til. 
Han har jo lovt oss: ”som dine 
dager er, skal din styrke være” (5 
Mos 33, 25b) og ”Se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens 
ende.” (Matt 28,20b) 

 Vi trossøsken, som er heldi-
ge og tror, får være trofaste og 
utholdende i å så, slik Guds nåde-
gaver gis oss. Det er Guds verk, 
og Han skal høste. En dag skal vi 
være samlet i Guds rike, den nye 
jord. Sykdom, nød, smerte, alt 
vondt er da borte. Fantastisk håp 
og glede. ”Trøst, ja trøst mitt 
folk”, sier Gud (Jes 40,13), og vi 
kan trøstes og trøste hverandre. 
Jeg er glad i menigheten og sav-
ner dere. Må Gud rikelig velsigne 
dere. 

Med kjærlig hilsen  
Inger Marie Flaaen 

 
(For de som ikke kjenner henne: 
mangeårig medlem i menigheten, 
men kommer seg ikke i kirken 
p.g.a. sykdom) 

Kolportører i Ålesund 
Denne sommeren har vi tre 
kolportører fra Afrika i Åle-
sund. La oss gjøre vårt beste 
for at de føler seg hjemme 
hos oss. 
 
Vaskelisten 
Følgende personer har ansvar 
for vask i kirken.  
  Mai      Familien Hovden 
  Juni Alice og Leonard Løvoll 

Sabbater i juli 
Juli er ferietid, også for pasto-
rene. Vi har likevel som mål å 
få noen til å ta ansvaret for 
minimum et bibelstudium 
hver sabbat i juli. Vet du om 
noen tilreisende pastorer, si 
fra. 
 

Nattverdssabbat 
Neste nattverdsfeiring blir 
sammen med barna på fami-
liegudstjenesten 11.juni. 

  Juli   Marie Louise / Anders Olav 
  Aug  Ragnhild og Daniel Ask 
  Sep   Familien Brotnow 
 
  
Prekenlisten framover 
28. mai    DVD gudstjeneste 
  4. juni    Vidar Hovden 
 11.juni    Familiegudtj. v/    
               Astrid Hovden 
 18.juni    Øyvind Gjengstø 
 25.juni    Vidar Hovden 

”30 sekunders reklame” 
Hvor mange av oss har ikke 
blitt spurt om hva adventiste-
ne står for, og vi har en gyl-
den mulighet til å si noe for-
nuftig og attraktivt om menig-
heten vår, men så blir det 
bare rot. Noen ganger har 
man kanskje bare oppmerk-
somheten i 30 sekunder, og 
28 doktriner er ikke lett å 
oppsummere på den tiden. 
Det har vi gjort noe med nå. 
Vi har trykket opp små visitt-
kort man kan gi. De sier noe 
om hvem vi er, men er mest 

til for å vekke nysgjerrigheten 
til å vite mer. Kortet henviser 
bl.a. til hjemmesiden vår, og i 
disse dager lages artikler som 
skal skreddersys og etter 
hvert legges ut på internett 
med tanke på folk som er 
nysgjerrig på oss. 

Høstmøte i Molde 
Pastor Andrè Scalfani og jeg 
planlegger høstmøte i år i 
Molde. Andrè har invitert 
selveste Per de Lange i forbin-
delse med noen helse seminar 
og vi ble enige om å benytte 
han til høstmøte i samme 
slengen. Høstmøtene blir 
sabbaten 24.sept. Vi legger 
opp til storsamling og feiring, 
så her gjelder det allerede å 
krysse av i kalenderen. Mer 
info kommer. 
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MÅNEDENS TANKEMÅNEDENS TANKE  
  

Harold Camping spådde 

”dommedag” lørdag 

21.mai. Dommedag kom 

som kjent ikke, og atter 

en gang kan mennesker 

som allerede synes Bibe-

len og dens omtale av 

dommen er useriøse 

greier, bekreftes i sin 

oppfatning. Erling Rime-

haug i Vårt Land bekym-

res over at vi kristne sta-

dig overlater bibelens 

lære om dommen til 

”sjarlataner”. Det er en 

bekymring jeg deler. Bi-

belens dommedag er ikke 

en undergangsvisjon som 

kan datofestes. Dypest 

sett er det en håpets dag, 

da det onde blir tatt et 

oppgjør med, og verden 

får begynne på nytt. 

Vidar Hovden  

Derfor mister vi Derfor mister vi 
ikke motet, for ikke motet, for 
selv om vårt ytre selv om vårt ytre 
menneske går til menneske går til 
grunne, blir vårt grunne, blir vårt 
indre menneske indre menneske 
fornyet dag for fornyet dag for 
dag.dag.  

  
2 Kor 4,162 Kor 4,16  


