JANUAR 2019

ØVRIGE AKTIVITETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
Datoer verdt å merke seg i august:

TØNSBERG

10.8 Knattholmen
24.8 10/40 i Sandefjord (Kirken i Tønsberg er stengt)

JULI 2019

Bryllupsfest søndag 25. august
Menigheten planlegger en bryllupsfest for Simen og Ali søndag 25. august.
Hold av datoen. Mer informasjon kommer senere.

HVER SABBAT

Flytting av menighetsbrev
Therese Lindahn og Inger-Marie Lindbæk ønsker å flytte sine menighetsbrev til
Haugesund menighet.

BIBELSTUDIUM: KL 10:30

Blender på kjøkkenet
Det har i lengre tid stått en blender på kjøkkenbenken i kirken. Er det noen som har
glemt igjen denne? Eller er det en gave til kirken? Ta kontakt med Randi om du
kjenner til dette.

GUDSTJENESTE: KL 11:45

PASTOR
Kunngjøring
Visste du at det er mulig å få kunngjøringen tilsendt på mail?
Alt du trenger å gjøre er å sende en «blank» mail til følgende adresse:
subscribe@adventist-tonsberg.no

ADRESSE: Bullsgate 15, 3110 Tønsberg

SIMEN H. TROLSRUD
46 42 42 15

FORSTANDERE
ANNE LISE AASE
95 78 75 85
JOHNAS KOSSI SINGO
48 32 71 47

SIMEN SYNSER

PÅ SABBATEN

6. juli

Hva er det som gjør at idrettsutøvere klarer å bli så gode?
Hva er det som gjør at for eksempel Marit Bjørgen klarer å fortsette etter å ha vunnet
NM? Hva er det som gjør at hun klarer å fortsette etter å ha vunnet OL gang på gang?

Sabbatsskole: Gud skapte
Gudstjeneste: Menigheten
Kollekt: Misjonskassa

Eller hva er det som gjør at Cristiano Ronaldo klarer å vinne alle slags titler og bli kalt
verdens beste fotball spiller, for så å fortsette å gjøre det han gjør. Fortsette å være på
toppen, når han alt har vunnet som er mulig å vinne?

13. juli

Idrettsutøvere kan lære oss en viktig ting. Og det er kunsten å glemme. De som er
aller best, de tar ikke tapene så tungt at de ikke orker mer og de tar ikke seirene så
godt at de ikke gidder mer. De blir glad og lei seg selvfølgelig, men de legger det fort
bak seg og setter seg nye mål.
I Filipperne 3:13-14 står det «Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet
det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det
som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har
kalt oss til i Kristus Jesus.»
Paulus var nok og sportsinteressert etter som han flere ganger bruker sport som
metafor på livet med Jesus. Her snakker han om det å kunne legge ting bak seg.
Når man har ett forhold med Jesus så får man muligheten til å legge ting bak seg. Man
får muligheten til å ikke tenke så mye på seg selv. Ikke tenke over alt det gode eller alt
det dumme vi har gjort. Så ingen grunn til å hverken bli stolte eller å grave seg ned i
skam. Jesus oppfordrer oss til å se på han, og la han være målet vårt.

Pastor Simen H. Trolsrud

Sabbatsskole: Oppskrift på en bedre verden
Gudstjeneste: Tommy Berglund
Kollekt: Bygg og inventar

20. juli

Sabbatsskole: Sabbaten: frihetens dag
Gudstjeneste: Simen Trolsrud
Kollekt: Menighetens drift

27. juli

Sabbatsskole: Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene
Gudstjeneste: Tony Rydland
Kollekt: Bygg og inventar

3. august

Sabbatsskole: Profetenes rop
Gudstjeneste: Willy Aronsen
Kollekt: Menighetens drift

.

Vipps sabbatsskole: 71226
Vipps gudstjeneste: 74856

Konto for tiende:
2400.56.49524
Konto for lokalleie etc: 1594.40.23264

