
     Velkommen til Adventistkirken i Trondheim 

Juni 2021

           

  Jeg løfter mine øyne opp til fjellene,
    hvor skal min hjelp komme fra?
    Min hjelp kommer i fra Herren,
    himmelens og jordens skaper..
                                             Salme 121 

            
                
            

            



Hva skjer lokalt? 
Sabbaten 5. juni
Kirken  holder stengt av smittevernhensyn.
Kl 10.00   Zoom sabbatsskole

                           Alle  benytter denne linken:
                           https://us02web.zoom.us/j/87566631646    Meeting ID: 875 6663 1646
        Kl 11.00   Zoom barnesabbatsskole

Planen er videre at kirken er åpen hver sabbat fra 12. juni med:
10.00   Bibel/sabbatsskole – grupper/klasser
            Barnesabbatsskole 
            Tenåring/ungdom 
            Unge voksne
            Engelsk
            Norsk: Tema ut juni: Løftet: Guds evige pakt 
11.15   Gudstjeneste

Talere på gudstjenester hvis kirken kan holde åpent i juni:
12. juni   Nattverdsgudstjeneste v/ Rolf Andvik
19.   «     Mabek Nyang Deng
26.   «     IMPACT-ungdom

Misjonsuke Impact 21.-27. juni
Trondheim vil være en av fire menigheter som da tar i mot IMPACT-
deltakere. Nærmere informasjon kommer, men finn gjerne ut mer på 
https://www.adventist.no/nyheter/impact-hos-fire-menigheter/ 
           
Kollekter i juni:
  5. juni   Nidelven skole
12. ¨»     Barnesabbatsskolen/prosjekter
19.  «     Verdensmisjon
27.  «     Menighetens utgifter

Faste givernummer for kollekt:Vipps: Sabbatsskole # 621788
                                                           Gudstjeneste  # 621789
                               eller: Menighetens konto 30000.45.70746

                      

https://www.adventist.no/nyheter/impact-hos-fire-menigheter/


Informasjon 

Nidelven Skole              
Skolens årlige  generalforsamling avholdes 15. juni via zoom.
Også i år må skoleavslutningen være intern 17. juni pga 
smittevernhensyn. Må årets 5 avgangselever i 10. klasse bli rikelig 
velsignet på veien videre.
Sjekk ut skolens hjemmeside www.nidelvenskole.no for mer informasjon. 
Skolens telefonnr.: 73 52 34 29 
Rektor Rene Havstein, e-post: rektor@nidelvenskole.no

:

Innbetalinger av tiende, kollekter og gaver
Tiende kan innbetales direkte til DNUs konto 3000.30.33100, merket 
'tiende'. Dersom tienden innbetales på Vipps, blir nettobeløpet -etter 
fratrekk av 1,75% gebyr – innberettet som tiende på person.
Alt som innbetales direkte til menighetens konto, 3000.45.70746, blir 
registrert på person.

Hjertelig takk til menigheten
fra Laila Jakobsen, Jorun Kongsjorden og Sonja Okstad for 
blomstergavekort i anledning fødselsdager på 75, 75 og 80 år.

Felleslista:Selv om det er vanskelig å planlegge framover både pga 
korona og ferietid, så husk å gi tilbakemelding når György Jocic sender ut 
forespørsel om å bidra på Felleslista.  

.

   

 

 
Smittevern-tiltak for å sikre trygghet for alle: 
 Kom til kirken med munnbind.
 Du vil bli anvist til plass i kirkesalen av velkomst-vertene.
 Når du sitter på plassen du får anvist, trenger du ikke å ha munnbind på.
 Navn og telefon nr blir registrert, i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig.
 Når du forlater kirkesalen tas munnbind på og alle forlater kirken slik 
 møteleder informerer.

Gudstjenester, tilbud og informasjon via internett:
https://taler.sdak.no  
https://www.adventist.no/resource/adventistkirkens- motetilbud
Ønsker du informasjon fra inn- og utland? Bestill da gjerne det 
ukentlige nyhetsbrevet på internett via 
https://www.adventist.no/church/trondheim/
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Kontaktinformasjon 
    
   Adresse: Adventistkirken i Trondheim, 

Schirmers gate 11, 7012 TRONDHEIM
   Hjemmeside: www.trondheim.adventkirken.no 
                                        Bli kjent med menighetens nye hjemmeside som
                                        er i ferd med å ta form   
                                        https://www.adventist.no/church/trondheim/ 
   E-post: trondheim.adventkirke@gmail.com 
   Facebook: adventkirken Trondheim 

   Pastor:          Rolf Andvik, 990 34 456, rolf.andvik@adventist.no 
                          Kontortid: Mandager kl 11.15-13.15 eller etter avtale                      
  Forstandere:  Svein Arve Brevik  924 48 405, svein.arve.brevik@gmail.com 

    Stig Aspli, 900 74 136, murstig@mail.com
                                  Festo Kayima, 973 97 256, kayimawkn@gmail.com
         
         Sekretær:                    Birgit Brevik, 926 23 438, birgit.brevik2@gmail.com
         Barnesabbatsskole:  Hilde Andvik, 45453739, 
         Ungdomslag:             Fredrik W Myklebust, fremy1993@gmail.com
         Diakoni:                      Svein Arve Brevik
         Musikk:.                    Ellin Hogganvik, 413 87 965, ellin.andrea@hogganvik.com
         Lokal hjelpekasserer: Georgy Jocic, 911 53 303, jocic@live.no
                                               
        Drift:  drift.sda.trh@gmail.com 
        Menighetens kontonummer: 3000.45.70746 
        Kontaktperson hjemmeside:  Simon Bach (913 79 718)
       Bønneønsker sendes til trondheim.adventkirke@gmail.com  
                                                 Bonnering.sda@gmail.com

        Informasjon til kunngjøringen:  trondheim.adventkirke@gmail.com
        (neste utgave er planlagt utgitt i begynnelsen av juli) eller via kontaktperson:
         Solveig Tonstad,  90137890,solveig.tonstad@gmail.com 

        Ressurser:. 
       SMShood familie: www.smshoodfamilie.no 
       Ressurser/sabbatskolemateriell 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
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