
de, men jeg er ikke overrasket 
over det som skjer. For jeg tror 
på en Gud som er større enn 
adventistsamfunnet, og dette 
minner meg på det. Jeg tviler 
ikke på at han bruker oss på en 
unik måte, men han begrenser 
seg ikke til oss og våre framstøt. 
Gud har filialer overalt. Han har 
redskaper for sine hensikter 
mange andre steder enn i vår 
menighet. Vi trenger å være 
åpen for det og støtte det, selv 
om mennesker ikke uttrykker 
noe ønske om å bli adventister. 
Vi må huske at vår egen menig-
het er et redskap, et middel, 
ikke et mål i seg selv. Kanskje er 
dette tiden til å minnes det 
Jesus selv sa til sine disipler som 
uroet seg over ”konkurrenter” 
til hans bevegelse: ”Den som ikke 
er mot oss, er med oss.” (Mark 

”En grasrotbevegelse uten tydelige 
ledere som ”dukker opp” som 
paddehatter. Slik omtaler de per-
soner som Dagen har snakket 
med om det voksende fenomenet 
med å feire sabbat på lørdag.”  
 Slik begynner artikkelen i 
den kristne svenske avisen Da-
gen (tilsvarende Vårt Land her 
på berget) om sabbatsfeiringen 
som brer om seg i grannelandet.  
 ”Det er kirken som har gjort 
søndagen til hviledag, men Gud 
har bestemt lørdagen til det”, sier 
Per Stenfeldt, som hver fredag, 
etter at barna er lagt, møter 
med andre sabbatsholdere fra 
Korskyrkan (en frikirke) i Upp-
sala. Han forteller hvordan de 
avstår fra arbeid på lørdag og 
heller gjør det på søndag.  
 Statskirkepresten Edward 
Thomas forteller om sin gruppe 
sabbatshelligholdere i sin menig-
het: ”Vi har en bibelgruppe som 
treffes på fredager, deler et måltid 
sammen og leser Bibelen,...Det er 
vanlige kristne som har oppdaget 
noe som blitt mistet.” 
 Teologistudenten Thomas 
(ikke hans egentlig navn) fortel-
ler om hvordan han ikke fikk 

noe ordentlig svar på hvordan 
man lever som en kristen. De 
”lærde” han snakket med i sin 
søken, gav han bare unnvikende 
og ulne svar. Etter egne studier 
har han kommet til følgende 
konklusjon: ”Personlig har jeg 
ikke sett noe bibelord om at vi 
skal flytte sabbatsdagen fra lørdag 
til søndag. Det er noe som skjedde 
mye senere, av helt andre årsaker 
enn at Jesus ville det. Han feiret jo 
selv sabbat.”  
 Det er flere ting som tyder 
på at lignende ting skjer i vårt 
eget land. Selv har jeg mottatt 
to telefoner det siste året fra 
helt ukjente mennesker som var 
i en gruppe med sabbatshellig-
holdere, men som lurte på om 
det fantes adventister i deres 
lokalmiljø å feire sabbat med 
(henholdsvis Førde og Auste-
voll, en øy sør for Bergen). Jeg 
har fritt snakket til andre krist-
ne ledere i Ålesund, som synes 
sabbatsfeiring høres spennende 
ut, og på Hareid har vi en grup-
pe som feirer sabbat, som 
Andre Scalfani og jeg har kon-
takt med.    
 Jeg synes dette er spennen-

Høstens seminarserie begyn-
ner å ta form, om den enn har 
blitt noe forsinket i forhold til 
annonsert tidspunkt før som-
meren. Den vil bli avholdt på 
Høyskolen i Ålesund, og be-
gynner mandag 17.okt og fort-
setter de tre neste mandage-
ne, altså til sammen fire gang-
er.  
 Seminarserien vil fokusere 
på livsvisdommen i Jesu lære. 
For mange mennesker som 
ikke ferdes i noen kirke til 
vanlig, er Jesus så ”kirkete” at 

han oppleves som irrelevant 
og ugjenkjennelig. De opple-
ver Jesus handler om et annet 
liv enn det de lever i. Men 
Jesus farer ikke med ”religiøst 
preik”, eller begrenser seg til å 
snakke om at vi vi må være 
snille med hverandre. Han 
snakker mye dypere om livet, 
og om det å være et mennes-
ke. Faktisk tror jeg Jesu innsikt 
i selve livet ville overraske 
mange kristne som er vant til 
å lese Jesu lære som ”reglene 
for å komme til himmelen”. 

Den har overrasket meg.  
 Det er i personlig overbe-
visning om sannheten i det jeg 
skriver her om Jesus, at jeg 
holder seminarserien i høst. 
Jesus har noe å tilby alle som 
søker og lengter etter visdom 
til å leve. Og mitt håp er at de 
i Jesu visdom og liv, også fin-
ner sin Frelser.  
 Det vil bli laget løpesedler 
som menighetens medlemmer 
kan dele ut til sine venner og 
kjente. La oss be for serien! 
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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 

Hva vil vi adventister i Ålesund? 
Følgende er et utdrag fra 
nettsiden vår, et utkast til 
hvordan vi kan presentere oss 
selv. Tar gjerne i mot innspill: 
 Slagordet vårt er et for-
søk på å oppsummerer hva vi 
vil, hvorfor vi er til: “Med i 
oppdraget å invitere alle men-
nesker til Skaperen og Hans 
drøm for verden.” 
 Bibelen forteller at Gud 
skapte vår verden en gang i 
begynnelsen. Han erklærte 
det han hadde skapt for 
”overmåte godt”. Og han 
hadde en visjon for hvordan 
verden skulle fungere - en 
drøm. Menneskene skulle leve 
i harmoni med sin Skaper, 
sine medmennesker, sine 
medskapninger og skaperver-
ket i sin helhet. Det skulle 

være en symfoni av gi, dele og 
få. Alle skulle tenke på hver-
andre, ville hverandre det 
beste. 
 Men Bibelen forteller oss 
at vi mennesker gikk vår egen 
vei. Vi ville gjøre ting på vår 
egen måte. Lage vårt eget 
menneskelige rike, i konflikt 
med det meste rundt seg. Det 
er den virkelighet vi ser på 
nyhetene hver kveld. Men vi 
tror at det finnes håp. For 
Skaperen har kommet oss i 
møte i Jesus: vi tilbys forso-
ning for vårt opprør, vi invite-
res tilbake til det som en gang 
var, som Gud en gang hadde 
tenkt. Han gir oss i Jesus løf-
tet om en “ny himmel og en 
ny jord hvor rettferdighet 
bor” (2 Pet 3,13). 

 Men skal dette bli virke-
lighet, må vi mennesker starte 
på ny. Vi må fange en ny vi-
sjon for hva det innebærer å 
være et menneske, hva hen-
sikten med livet er, hvordan 
vi kan leve i harmoni med 
hverandre, og i pakt med oss 
selv og naturen. Jesus kalte 
denne visjonen for Guds rike, 
og sendte sine disipler ut i all 
verden for å undervise men-
nesker om dette riket. Hva 
veien dit er, hvordan dette 
riket ser ut. 
 Det er dette vi vil. Vi vil 
være redskaper, budbærere, 
demonstratører, levende 
reklame for realitetene i det-
te riket. Denne fantastiske 
visjonen for verden og oss 
mennesker. Blir du med? 

Høstmøtet 17.sept 
Se eget skriv. MERK! Det blir 
ikke bring-og-del måltid den-
ne sabbaten. 
 
Vaskelisten 
Følgende personer har ansvar 
for vask i kirken.  
   Sep   Familien Brotnow 
   Okt  Familien Løvoll 
   Nov   Familien Thawnaytoo 
   Des   Gunnhild og Vidar 
  
 

Familie gudstjenester 
Følgende datoer er vedtatt av 
styret: 10.sep, 15.okt, 19.nov, 
17.des. 
 
 

Nattverdssabbater 
Følgende datoer er vedtatt av 
styret: 17.sept og 10.des. 
 
 

Bring-og-del måltider 
Følgende datoer er vedtatt av 
styret: 10.sep, 17.sep, 15.okt, 
5.nov, 19.nov og 17.des. 
 

Prekenlisten framover 
10.sep Familiegudstj. v/  
  Astrid Hovden 
17.sep  HØSTMØTE 
24.sep DVD gudstjeneste    
  1.okt  Vidar Hovden 
  8.okt DVD gudstjeneste 
15.okt Familiegudstj. v/  
  Astrid Hovden 
22.okt Vidar Hovden 
29.okt DVD gudstjeneste 
 

lom bomberommet og sab-
batsskolerommet, slik at vi får 
et større fellesrom til målti-
der og samlinger utenfor 
kirkesalen. På forhånd hadde 
vi hentet pris fra betongsage-
firma. Ingeniør til byggteknisk 
å godkjenne planene, ble kon-
taktet noen dager etter ved-
taket, men fulgte dessverre 
aldri opp henvendelsen vår. 
For vel en uke siden kontak-
tet vi en ny ingeniør, som nå 
har vært på befaring. Han er i 
gang med å prosjekteringen. 
Det kan enda gå noen uker 

før vi får svar på søknader til 
kommunen etc., men vi håper 
å få dette gjort i løpet av 
høsten. Vi gleder oss til å få 
et større rom i underetasjen, 
og dermed en kirke med 
større brukervennlighet. 

Sabbatsskolen i fokus 
5.november får vi besøk av 
lederen for unionens sabbats-
skole avdeling, Nina Myrdal. 
Nina er en friskus med på-
gangsmot og masse friske 
ideer. Hun kommer for å 
snakke om viktigheten sab-
batsskolen og gi oss inspira-
sjon til hvordan vi kan gjør 
sabbatsskolen enda bedre. 
 
Bomberoms veggen 
I juni vedtok styret å sette i 
gang prosessen med å fjerne 
meste parten av veggen mel-
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MÅNEDENS TANKEMÅNEDENS TANKE  

  

Filosof Lars Svendsen 

skriver følgende visdom 

om å bevare kjærligheten 

generert av tragediene 

22.juli (Aftenposten 

27.aug 2011):  

"I nyere tid er vi blitt 

uhyre selvopptatte, svært 

konsentrert om det å 

realisere oss selv. Hvis vi 

kan løfte blikket litt fra 

vår egen navle, og se at 

det å realisere seg selv er 

noe som også må skje 

sammen med andre, at en 

vesentlig del av realise-

ringen av ens selv finner 

sted gjennom å bry seg 

om andre, tar vi i det 

minste et skritt i riktig 

retning."  

Vidar Hovden  

  Den som hører Den som hører 
disse mine ord og disse mine ord og 
gjør etter dem, gjør etter dem, 

han blir lik en klok han blir lik en klok 
mann som bygde mann som bygde 

huset sitt på fjell.huset sitt på fjell.  
  

Matt 7,24Matt 7,24  


