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       «La ikke hjertet bli grepet av angst.  
        Tro på Gud og tro på meg!  
        I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det.  
        For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort  
        i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal  
        være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» 
Tomas sier til ham:  
«Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?»  
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved 
meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far.  
Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»                                             Joh 14 

       
 
 



Velkommen til Adventistkirken hver lørdag:     
                      
 

Kl 10.00    Bibelstudie  
                        Grupper: Norsk, engelsk, tenåring/ungdom, barn      
                                                    https://bibelstudiet.no 
«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg 

lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» (fra Åp 1)                           

 
Kl 11.15    Gudstjeneste 
                         Talere                               Kollekt: 
 1. oktober     Frøydis Liseth                   Menighetens utgifter 
                         Tema: Hvilket bilde har vi av Gud?  

  8.   «              Ziemek Pawlucki              Nidelven skole 
15.  «                Stig Aspli                          Advent Nytt 
22.  «               Rolf Andvik                       Nidelven skole       
29.  «               Festo Kayima                   Menighetens utgifter                                                  
                         
 
Faste givernummer for kollekt:  
Vipps: Sabbatsskole # 621788   Gudstjeneste  # 621789 
eller Menighetens konto 3000.45.70746 
 

 
Tiende, kollekt og gaver: Tiende kan med fordel innbetales direkte til DNU’s 
konto 3000.30.33100, merket tiende. 
Dersom tiende innbetales på Vipps, blir kun nettobeløpet – etter fratrekk 
av 1,75% gebyr – innberettet som tiende på personen. 
Alt som innbetales direkte til menighetens konto, 3000.45.70746, blir registrert på 
person.   

 

Zoom tilbud: 

Nasjonal sabbatsskole på zoom hver lørdag kl 10.00: 

 

Gudstjenester direktesendt fra adventistkirker i Norge på lørdager  

https://taler.sdak.no/live/ 

Opptak fra tidligere (ikke direktesendte) gudstjenester: https://taler.sdak.no/ 
 
«Bønnerommet Øst» tirsdager kl 18.30-19.30 på zoom lenken: 
https://us02web.zoom.us/j/6310968054?pwd=emsrU2VYWliODZLZWM0VCtySEtQUT 09  
Meeting ID: 631 096 8054 Passcode: 6rq2Hy 
 
Bibelzoom tirsdager kl. 20:00 - 21:00:  Rolf Andvik leder som regel bibelstudiet.  
https://us02web.zoom.us/j/4851015444?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcH
JNQT09  Noen må evt også taste inn med passordet: 1 

https://taler.sdak.no/live/?fbclid=IwAR0wt3wk_Gz7jiISdJz-3a9wnqJlM5SfPAAg3TFk2ouKGR9x4M-DF2JrYEU
https://taler.sdak.no/?fbclid=IwAR14E-qQyzGR7FnfeMmZ5K4JjiviU66fVegxXPH5EXg39on40MtVIYKWzyA
https://us02web.zoom.us/j/4851015444?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us02web.zoom.us/j/4851015444?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Nidelven Skole 
Lederteamet med rektor Fredrik Myklebust, inspektør Per Solvang og 
administrasjonssekretær Else Mari Fearson-Carus, sammen med 10 faste lærere og 
3 vikarer og 44 elever er godt i gang med skoleåret.  
www.nidelven skole.no  Skolens telefonnr: 73 52 34 29. 
Se mer på https://www.facebook.com/nidelvenskole    
For kontakt benytt epost: rektor@nidelvenskole.no 

                 
ADRA Hjelpeaksjon 2022:  
Nidelven skole med støtte fra menigheten deltok i årets ADRA Hjelpeaksjon i 
september. Ved utgangen av september var det kommet inn til sammen 47.715 kr.  
Flott innsats fra elevene som var ute med bøsser i sol og regn!  
Det er fortsatt mulig å gi ved å benytte Nidelven skoles ADRA Vipps # 531236 eller 
det faste ADRA Vipps # 19543.  

Les gjerne mer om ADRA og årets aksjon: https://www.adranorge.no/  
 
Til tenåringer og unge: Det skjer noe!  
Er du tenåring, ung voksen eller …, er du invitert: Finn ut på www.sabu.no   

 
Ledertreff 14.-16. oktober: Halvorsbøle 
Tema: Disippelgjøring -Vårt oppdrag – nye muligheter   JEG VIL GÅ 
Det er ønskelig at flere fra menigheten ønsker – og får til - å dra til 
ledertreffet. 
Kontaktpersoner: Pastor Rolf Andvik, forstander Svein Arve Brevik 
 
Parhelg 14.-16. oktober i Stavanger 
‘Vi investerer i å vedlikeholde det som er verdifullt for oss. Men hva er viktigere enn 
kjærligheten?’  
Påmelding via nettsiden https://stavanger.adventistkirken.no/parhelg   
Påmeldingsfrist 9. oktober. Kontaktperson: Arne Bredesen, mob 954 99 392.  
 

 

TAKK 
Tusen takk til dere alle for den fine Orkideen jeg fikk til min 70års dag. 
Hilsen Birgit  
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Adresse: Adventistkirken i Trondheim, Schirmers gate 11, 7012 TRONDHEIM 

Hjemmeside: https://www.adventist.no/kirke/trondheim/ under utvikling  
E-post: trondheim.adventkirke@gmail.com  
Facebook: Adventkirken Trondheim vil oppdateres etterhvert 

     
Pastor: Rolf Andvik, 990 34 456, rolf.andvik@adventist.no   
Kontortid: Ta kontakt for nærmere 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: Wilter Kayima, 969 87 285  
Ungdomslag: Fredrik W Myklebust, fremy1993@gmail.com  
Diakoni: Svein Arve Brevik, 924 48 405, svein.arve.brevik@gmail.com   
Musikk: Menighetsstyret vil komme med informasjon om hvem som tar oppgaven framover. 
Lokal hjelpekasserer: György Jocic, 911 53 303, jocic@live.no  
Kontaktperson hjemmeside: Simon Bach, 913 79 718 
Menighetens kontonummer: 3000.45.70746  
Bønneønsker sendes til: trondheim.adventkirke@gmail.com    
Informasjonstjenesten:  trondheim.adventkirke@gmail.com  
Kontakt: Solveig Tonstad, solveig.tonstad@gmail.com mob 901 37 890. 
Kunngjøringen kommer i begynnelsen av hver måned. 

 
Ressurser, informasjon, tilbud og arrangementer: 
Bli kjent med stadig oppdatert informasjon om arrangementer for barn, 
unge og familier, samt ressurser og sabbatskolemateriell www.sabu.no  
 
Ukentlige bibelstudier: www.bibelstudiet.no  
Gratis bibel- og livsstilskurs: www.norskbibelinstitutt.no Nytt kurs: Det 
gode liv  
Syvendedags Adventistkirkens TV-kanal: www.hopechannel.no  
Syvendedags Adventistkirkens offisielle hjemmeside: www.adventist.no 
(her kan du bestille ukentlig nyhetsbrev direkte til din epost-adresse) 

Kontaktinformasjon  
Informasjon 
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