JANUAR 2019

VELKOMMEN

ØVRIGE AKTIVITETER

ADVENTISTKIRKEN

10.8 Knattholmen
25.8 Bryllupsfest i Høyjord
7.9 Nattverd v/Simen H. Trolrsud

TØNSBERG

AUGUST 2019

BRYLLUPSFEST FOR SIMEN OG ALI
Søndag 25. august holdes det bryllupsfest for Simen og Ali, hos fam Grønbech, i
Høyjord. Se egen info for invitasjon – på mail og facebook.

HVER SABBAT

MISJON 10/40-SABBAT I SANDEFJORD, 24. AUGUST
10:30 Misjonsmøte for voksne i kirkesalen
Sabbatsskole for barn og tenåringer på Mokollen skole
12:00 Gudstjeneste – Tale v/Rick McEdward
Kollekt: Misjon 10/40 prosjekter
13:30 Felles middag med takk for maten-kollekt
15:00 Nytt ved misjonsfeltet v/Rick McEdward (eget opplegg for barna)

BIBELSTUDIUM: KL 10:30
GUDSTJENESTE: KL 11:45

KOLLEKTER
Dato
Sabbatsskole
25.5
1.245,1.6
895,8.6
615,22.6
29.6
* 2.932,6.7
1.605,13.7
1.476,20.7
794,-

Gudstjeneste
Menighetens drift
Verdensmisjonen/Misjonskassen
Bygg og inventar
ADRA (Borrestevnet)
Bygg og inventar
Misjonskassen
Bygg og inventar
Menighetens drift

1.595,1.870,1.985,7.239,3.588,3.101,1.805,2.100,* 13. sabbats offer

ADRESSE: Bullsgate 15, 3110 Tønsberg

PASTOR
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

3. august

Hei igjen!
Rett etter bryllupsreisen så dro jeg på sommerstevnet for å være en av de ansvarlige
for den unge voksne gruppen der.

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

Det var ca 100 stk i alderen 18-30 som møttes til morgenmøter og kveldsdiskusjoner.
Temaet var evangelisme, og det var så godt å se hvordan unge i menigheten vår har
ett oppriktig og brennende ønske om at flere skal få bli kjent med Jesus.

10. august - Knattholmen

Man hører støtt og stadig at du unge forlater menigheten, medlemstallene synker og
andre fakta, som for all del er sanne, men og deprimerende. Jeg er fullt klar over de
harde dataene rundt vår menighet, men jeg er allikevel positiv og det tror jeg vi bør
være for å kunne se fremover. Jeg ser og hører stadig om at min generasjon tar tak.
De skjønner at de selv må gjøre noe for at menigheten skal bestå og de forstår at det
handler ikke kun om at menigheten skal holdes i live, men at den skal leve. En levende
menighet.
Jeg ble rørt denne uken i samtaler med unge som bruker fritiden sin på verv i
menigheten, bruker somrene sine til å jobbe for SABU, og ikke minst, bruker
samtalene sine på å prate om Jesus.
Det gjør meg glad og positiv når jeg tenker på fremtiden til vår kjære kirke.
Etter som jeg tenkte rundt dette så fant jeg to vers som Paulus skrev til unge
Timoteus, men som jeg opplever at de unge i vår menighet praktiserer: 1 Tim 4:12-13:
La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og
livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og
undervisningen, helt til jeg kommer.
Pastor Simen H. Trolsrud

.

Gudstjeneste: Simen H. Trolsrud
Kollekt: Unionens evangelismetiltak

17. august

Sabbatsskole: Jesus og de som lider nød
Gudstjeneste: Gunnar Jørgensen
Kollekt: Bygg og inventar

24. august – Misjon 10/40 i Sandefjord
Kirken stengt

31. august
Sabbatsskole: Tjeneste i menigheten i NT
Gudstjeneste: Kjell Aune
Kollekt: Bygg og inventar

Knattholmen – 10. august
Kl 12:00 Gudstjeneste ved Simen H. Trolsrud
Bespisning av medbragt mat
Bading, lek og moro
Ca kl 16:00 Sangstund i skogskapellet
Ca kl 17:00 Kveldsmat
Kl 18:00 – 18:30 Avreise

Vipps sabbatsskole: 71226

Vipps gudstjeneste: 74856

