
følge Jesus både er fornuftig og 
”funker”. Som Jesus selv sa: ”Jeg 
er kommet for at dere skal ha 
liv og overflod.” (Joh 10,10). 
 Jeg må si jeg er optimist i 
forhold til alle disse utfordringe-
ne. Som artikkelen under tallfes-
ter, har vi flere muligheter i de 
tingene vi allerede har etablert. 
Menighetsstyret har gått inn for 
fire områder vi skal fokusere på: 
FELLESSKAP (fostre inkluderen-
de, omsorgsfulle og hyggelig 
fellesskap, bl.a. gjennom små-
grupper), NBI (systematisk følge 
opp og kontinuerlig invitere 
Norsk Bibelinstitutts elever i 
vårt område), MØTESERIER 
(”Visdom til å leve” i Sykkylven 
og Volda), SYNLIGHET. Som du 
skjønner, 2012 blir et spennen-
de år. Jeg ser fram til å arbeide 
sammen med dere!   (vh) 

Vi har startet 2012, og først av 
alt vil jeg benytte anledning til å 
ønske dere alle et godt og vel-
signet nytt år! 
 Et nytt år betyr nye mulig-
heter og nye utfordringer. En av 
utfordringene for 2012 (som i 
2011), er selvsagt at vi fortsatt 
er få, og veksler veldig i antallet 
mennesker som kommer på 
gudstjenesten. Gudstjenestebe-
søkene varierte i fjor fra tre 
(julaften) til over femti 
(høstmøtet). I snitt er vi om-
trent 15 +/-. Familiegudstjenes-
tene er ca. 30 +/-. At vi er få 
betyr også at det er færre som 
kan utføre oppgavene som må 
gjøres for å drive en menighet 
og eie en kirke. Her står vi 
foran et nødvendig generasjons-
skifte, tror jeg. Ingen av oss blir 
yngre og sprekere med årene, 
og det sier seg selv at den 
”harde kjerne” ikke kan fortset-
te i det uendelige å være de 
som i dag er 60 +. Det er en 
utfordring til de av oss som er 
yngre. Som igjen kan bli en ut-
fordring til de som er eldre: det 
kan være de yngre ser for seg å 
gjøre ting annerledes enn det 

man gjorde før. Her gjelder det 
at vi holder balansen og har en 
åpen og ærlig dialog oss i mel-
lom. Det tror jeg vi skal få til.  
 En annen utfordring for det 
kommende året er synligheten 
vår som menighet i den byen vi 
er satt. Hvor mange vet egentlig 
hvem adventistene er og hva vi 
står for? Og de som vet noe om 
oss, opplever de det de vet om 
oss som relevant for deres liv? 
Her står nok hele adventistsam-
funnet foran flere forandringer 
for hvordan vi vinkler budskapet 
vårt. Tradisjonelt har vi ordnet 
troen vår rundt begrepet 
”bibelsk sannhet”. Det var na-
turlig og gav mening for våre 
pionèrer som levde i en kristen 
enhetskultur, der kristne disku-
terte læresetning seg i mellom. 
Vi, derimot, lever i en post-
kristen kultur som ofte ikke ser 
på Bibelen som ”Guds Ord”, 
men som lever livet etter 
”dolce vita” (det søte livet), det 
fornuftige og ”det som funker”. 
Da gjelder det at den kristen-
dommen vi lever og presente-
rer ”smaker godt”, og at vi blir 
enda bedre på å få fram at det å 

I januar 2011 fikk menigheten 
sin egen dynamiske internett-
side med innhold som konti-
nuerlig oppdateres. Siden den 
gang har det vært innom 424 
forskjellige besøkere. 287 av 
disse har kommet tilbake flere 
enn en gang. I snitt besøkes 
vår hjemmeside 3,5 gang til 
dagen. Klart at det har noe å 
si for vår synlighet. 
 Møteserien Visdom til å 
leve hadde 10 forskjellige 
besøkende som var innom en  
gang eller mer (9 av 10 var to 

eller mer). Ikke et stort antall, 
men de som kom var begeist-
ret. I tillegg var det 9 fra me-
nigheten som var innom en 
eller flere ganger. Hjemmesi-
den (www.visdomtilaleve.no)
har så langt hatt 282 forskjelli-
ge besøkere. 29.sep hadde vi 
åtti på en dag! 6 fra seminaret 
vil være med i en gruppe ba-
sert på Menneskesønnen fra 
NBI. Vi starter opp i slutten av 
måneden. Nesten utelukkende 
gjester. 
 Barnegudstjenestene ligger 

på +/- 12 barn. Rekorden tror 
jeg er 19. Det vært innom 
nærmere 30 forskjellige barn. 
 Vi har i øyeblikket 82 gam-
le/aktive/nye NBI elever i Åle-
sundsområdet. 6 ble påmeldt 
etter aksjonen i høst. Disse 
inviteres til spesielle sabbater 
og smågrupper. 
 Men den viktigste effekten 
vi har hatt som menighet må-
les nok i personlige møter i 
hverdagen. Bare Gud har den 
statistikken.       (vh) 
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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 

Adventister og andre kristne 
Hvordan bør adventister 
forholde seg til andre kristne? 
 Som adventister føler vi 
en byrde for å holde fram ting 
i Bibelen som vi opplever er 
viktige og glemt av mange 
andre. Vi tror noe av det 
enkelte andre kristne gjør og 
lærer, er feil, uten at vi med 
det påberoper oss på noen 
måte å være ”feilfrie” selv.  
 Men noen ganger har 
kanskje våre ”særtrekk” gjort 
at vi ikke har hatt så mye med 
andre kristne å gjøre. Det er 
kanskje enkelte av livsstils-
valgene våre som har gjort 
oss litt ”vanskelige å passe 
inn”? Adventister har også på 
mange måter forstått kirke-
historien som en historie av 
frafall fra det Jesus mente 

menigheten skulle være og 
lære. Og for noen har kanskje 
frykt for å ”delta i frafallet”, 
gjort at de opplever det  tryg-
gest å holde seg ”innendørs”.  
 Men er dette en fruktbart 
vei? Nei, jeg tror ikke det. 
Har vi isolert oss ut av innfly-
telse noen ganger? Ja, det er 
jeg helt overbevist om.  
 Jeg har fra dag èn valgt en 
åpen og tilstedeværende linje 
som en av lederne for adven-
tistmenigheten på Sunnmøre. 
Jeg tror den strategien (og 
ikke min person) har gitt 
frukter. Og jeg tenker: hadde 
sjefen for Bok og Media ringt 
adventistpastoren når bibel- 
lanseringen skulle frontes i 
oktober, hvis jeg selv hoved-
sakelig holdt meg blant adven-

tister? Ville pinsepastoren på 
pastorsamlingen i Ålesund 
bedt inderlig for adventistme-
nigheten at den må lykkes i 
sitt arbeid? Ville jeg blitt invi-
tert å tale i den norske kirke 
eller Vinyard? Igjen, dette 
handler ikke om meg, men en 
strategi. Har jeg mistet min 
adventistidentitet fordi jeg har 
vanket mye med andre krist-
ne? Eller folk flest for den 
saks skyld? Nei, jeg opplever 
den har blitt styrket. Har jeg 
fått mange anledninger til å 
fortelle om ting vi brenner 
for? Yes! Og jeg tror de hø-
rer på meg fordi de kjenner 
meg og stoler på meg. Og 
fordi jeg hører på dem. Det 
vil jeg fortsette med, for det 
har lært meg masse.     (vh) 

blir en stor begivenhet, vel 
verdt å ta med venner på. 
 
Menighetsfest 21.feb 
Tradisjonen tro avholder vi 
vår sedvanlige menighetsfest i 
Volsdalen menighetshus like 
etter gudstjenesten. Ta med 
venner og kom på et hyggelig 
lavterskel tilbud i menigheten, 
med mye kos og moro. 
 
Vaskelisten 
Følgende personer har ansvar 

Nattverdssabbater 
Følgende datoer er vedtatt av 
styret: 11.feb, 31.mar og 
23.jun. 
 
 

Bring-og-del måltider 
Følgende datoer er vedtatt av 
styret for 1.kvartal: 14.jan, 
4.feb, 3.mar og 31.mars. 
 
NBI sabbat 17.mars 
Roger Robertsen taler og vi 
inviterer alle NBI elever i 
distriktet til å komme. Dette 

for vask i kirken.  
   Januar       A. og V. Hovden 
   Februar     K. og I. Brotnow 
   Mars         R. og L. Ask 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prekenliste for jan/feb   

”Supersabbat” 4.feb 
Denne dagen får vi besøk av 
ekteparet Marley fra Adven-
tistsamfunnets familieavdeling, 
og slår ekstra på stortrom-
men for å lage en spesiell 
familiegudstjeneste.  
 

Saging av bomberomvegg 
Vi har tidligere annonsert at 
vi jobbet med å fjerne vegg 
mellom sabbatsskolerom og 
bomberom. Fordi kostnadene 
nærmet seg 100.000 kroner, 
har styret lagt planene på is. 
Vi trenger penger til å vedli-
keholde det vi allerede har. 

Nytt liv i gruppen i Volda 
I øyeblikket samles 10-12 
adventister ca en gang i mnd i 
dette området. Kun to av 
disse kommer fra Eidså. 
 

Oppgavelister på nett 
Oppgavelisten for første halv-
år 2012, samt kirkens vaske-
liste, er lagt ut på hjemmesi-
den. Forandringer og bytte 
bes rapporteres til meg, slik 
at jeg kan oppdatere listene. 
Internett har den til en hver 
tid sist oppdaterte listen, da 
listen på nettet oppdateres 
fortløpende. 

NBI sabbater 
Ålesund menighet har forplik-
tet seg å jobbe systematisk 
gjennom NBI brevkurs i sitt 
nærområde, for å spre bibel-
kunskap og inspirere mennes-
ker til å følge Jesus. En av 
måtene å følge NBI elevene 
opp på, er å invitere ansatte 
fra NBI til å tale i kirka vår, 
for så å invitere elevene i 
distriktet til å komme på 
gudstjenesten. 17.mars kom-
mer Roger Robertsen. 
15.sept kommer Harald 
Giesebrecht.  
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MÅNEDENS TANKEMÅNEDENS TANKE  

  

Fra baksiden av den nyes-

te paperback versjonen 

av ”Seventh-day Adven-

tist believe” (Syvendedags 

adventistene tror): 

”Hvis du tilber i en annen 

menighet, forvent noen nye 

perspektiver ettersom du 

leser. Som en gruppe, utgjø-

re alle kristne en minoritet i 

verdens befolkningen. Vi 

trenger å komme hverand-

re nær og vokse fra hver-

andres åndelige reise. Den-

ne boken er et adventist 

bidrag til den veksten ”i 

nåden og i kjennskap til vår 

Herre og frelser Jesus Kris-

tus.” (1 Pet 3,18)” 

 

  

La oss ikke bli La oss ikke bli 
trette mens vi gjør trette mens vi gjør 
det gode. Når det gode. Når 

tiden er inne, skal tiden er inne, skal 
vi høste, bare vi vi høste, bare vi 

ikke gir opp. ikke gir opp.   
  

Gal 6,9Gal 6,9  

  

Astrid Hovden 

Vidar Hovden 
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Fam. Marley 

Øyvind Gjengstø 

Vidar Hovden 
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Astrid Hovden 

14-jan 

21-jan 

28-jan 

4-feb 

11-feb 

18-feb 

25-feb 

3-mar 


