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Hva skjer lokalt? 
 
Sabbaten 6. april 
10.00  Bibelstudie – Familien Livet Igjennom. 
   1-13 Livets rytmer. 
11.15  Gudstjeneste med Finn Eckhoff, orgsekretær i DNU. 
   Kollekten går til verdensmisjonen.. 
 
Sabbaten 13. april 
10.00  Bibelstudie – Familien Livet Igjennom. 
   2-13 De valgene vi tar 
11.15  Gudstjeneste med Arne Bredesen. 
   Kollekten går til Menighetens utgifter. 
 
Sabbaten 20. april 
10.00  Bibelstudie – Familien Livet Igjennom. 
   3-13— Forberedt på endring 
11.15  Gudstjeneste med Arne Bredesen. 
   Kollekten går Barnesabbatskolen 
 
 
 
Gudstjenester og talere fremover 
27. april   Gudstjeneste med Atle Fon Aluwini 
4. mai   Gudstjeneste med Victor Marley, unionsleder i Norge 
11. mai   Dåpsgudstjeneste med SMS-koret og Arne Bredesen 
18. mai   Gudstjeneste med Actor Chikukwa 
25. mai   Gudstjeneste med Kjell Aune,  
    rektor ved Norsk Bibelinstitutt  
1. juni   Gudstjeneste med Arne Bredesen 



Informasjon 
Har du tanker om sabbatsskolen eller gudstjenesten? Ta i så fall 
kontakt med sabbatsstyret: Arne Bredesen, Ellin Hogganvik , Georg Jocic. 
 

Kommende arrangementer 
28. april   Seniorforeningens Vårtreff på TVS 

 4. mai   Vårkonsert på Tyrifjord Videregående Skole 
 10-12. mai  Matteson misjonsskole Inspirasjonshelg på Mysen 

 
Menighetsstyremøte 
Menighetsstyret møtes jevnlig ca. en gang i måneden. Alle  
menighetsmedlemmer som ønsker orientering om saker som er behandlet, og 
beslutninger som er tatt i styret, oppmuntres til å ta kontakt med pastor eller 
forstandere.  
Vennligst ta også kontakt om du som menighetsmedlem har forslag til saker 
som bør tas opp i menighetsstyret. 
 

Nidelven Skole - fordi helheten teller 

Det er fortløpende opptak av nye elever. Sjekk ut skolens  
hjemmeside www.nidelvenskole.no for mer informasjon om skolen. Nøl ikke 
med å ta kontakt!  
Skolens telefonnr.: 73 52 34 29 

Rektor Armina Catargiu, e-post: rektor@nidelvenskole.no 
 
20 nye INTRO videoandakter 
INTRO er en mulighet for deg som føler du ikke har tid til andakt  
eller ikke orker å lese.20 nye INTRO videoandakter er nå tilgjengelig 
på www.hopechannel.no. 
Det er enkelt å spille av en videoandakt mens du spiser frokost, sitter på bussen 
eller i pausene på treningssenteret. INTRO er korte, inspirerende andakter på  
1-7 minutter som kan gi deg litt påfyll i en ellers hektisk hverdag. Start dagen 
med litt ekstra motivasjon fra en av mange forskjellige andaktsholdere. 
 
Sommerstevnet 
Sommerstevnet er et årlig arrangement, i regi av SABU, som avholdes i uke 28 
hvert eneste år. Tidligere ble det kalt Familiestevnet, men dette ble endret for å 
vise at det er plass til alle -med og uten familie. Dette er en uke med mye frisk 
luft, nye og gamle venner, og gode møter og samtaler. Påmelding innen 31. 
mai. 



Kontaktinformasjon 

Ressurser på nett 
Taler og kunngjøringer legges ut på menighetens hjemmeside. 

SMShood familie: www.smshoodfamilie.no 
Sabbatskolelekser for barn og tenåringer: www.sabu.no 

Ukentlige bibelstudier: www.bibelstudiet.no 
Gratis bibel- og livsstilskurs: www.norskbibelinstitutt.no 

Syvendedags Adventistkirkens TV-kanal: www.hopechannel.no 
Syvendedags Adventistkirkens offisielle hjemmeside: www.adventist.no 

 

Menighetens forstandere: 

Svein Arve Brevik (924 48 405), 
 svein.arve.brevik@gmail.com 

Emanuel Catargiu (471 66 972), 
 emanuelcatargiu@gmail.com 
 

Drift: drift.sda.trh@gmail.com 
 

Menighetens kontonummer: 

7877.08.70908 
 
 
 

Kontaktperson hjemmeside: 

Simon Bach  (913 79 718) 
 

Informasjon til kunngjøringen: 

kunngjoring.sda.trh@gmail.com, 
sendes senest onsdagen før utgivelse. 
Redaktør: Jon Eirik Lisle Andresen. 
 

Bønnegruppen: 

Bønneønsker, innkalling til bønnemøte 
etc.�sendes til  
bonnering.sda.trh@gmail.com 

Adresse:  Adventistkirken i Trondheim 
    Schirmers gate 11 
    7012 TRONDHEIM 
 
Hjemmeside: www.trondheim.adventkirken.no 
E-post:   trondheim.adventkirke@gmail.com 
Facebook:  Adventkirken Trondheim 
    Adra Norge - Trondheim Lokallag 
    Sunnhets-klubben Trondheim 
Pastor:    Arne Bredesen (954 99 392), 
    arne.bredesen@adventist.no 
 
Kontortid:  Torsdag og fredag, 08:30-12:00. 
(pastor)   For et møte, avtal gjerne tid med pastor på forhånd. 

   Forstandere er kontaktpersoner i pastors fravær. 


