
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende uke (48):       

 

29.nov. kl.19.00: Fredagskveldsmøte i kirken. 

 

Sabbaten 30.11: 

Kl.10.00: Bibelstudium 

Kl.11.15: Nattverdgudstjeneste 

           v/Finn Andersen 
    Emne: «Nåden ikke til salgs» 

              Barnevelsignelse! 
 

 

 

 

Taleliste :      ________ 
 

7.des.:   Finn Andersen 

14. des.: Kristiansand menighet er invitert til 

familiegudstjeneste i Mandal. Det blir servert julegrøt etter 

gudstjenesten.  

Kirken i Kr.sand blir stengt denne sabbaten! 

21.des.:  Marita Andersen 

Diverse info:         

Kirkevask/rydding 
Uke 45-48: Ingunn og Kjell, Cacyne (Rydd) 

Uke 49: Vaktmester (vask) 

Uke 50-52: Wenche L., Rose D., Odd Ivar Vik 
(Rydd) 

 
Valgkomitéen etterlyser flere medlemmer i fest -og sosialkomitéen!  

Les oppfordringen fra lederen i sosialkomitéen her! 

 
«Sosialt samvær i menigheten er veldig viktig og bidrar til å føle tilhørighet! 

Måltider skaper hygge og man blir bedre kjent!  

Arbeidet i sosialkomitéteamet er gøy... flotte arbeidsomme mennesker som stiller opp!! 

Hvem kan tenke seg å gjøre en innsats i sosialkomitéen?  

....Komme med gode/nye ideer, sine krefter, eller bare hjelpe til? 

Alt og alle tas imot med takk!! 

Uten denne gruppen blir menighetslivet fattigere....Vi trenger nye folk i sosialkomitéen!  

Velkommen! « 

Gi beskjed til Finn, Tormod eller Solrun (90881242) 

 

Ønsker du forbønn, kontakt Ragnhild og David Gronert

Tlf. 38793956/95206915 

e-post: david.gronert@getmail.no 



 

aase.helen.aasan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra www.adventist.no: 
 

Det vi tror, har makt over oss    
Av Tor Tjeransen 
21.11.2019  Utdrag av artikkel. 

Mental helse var et hovedfokus under 

helsekongressen på Fornebu. 

– Vi har makt over det vi tror, men det vi tror, har makt over oss. Det var et 

sentralt poeng i foredragene til Dr Timoty Jennings, en psykiater fra 

Tennessee i USA. Han var hovedtaler ved helsekongressen Syvendedags 

Adventistenes Helsearbeiderforening arrangerte på Quality Hotel Expo ved 

Fornebu helgen 15.-17. november.  

 ………..Kjærlighet er en naturlov 
Jennings påpekte at kjærlighet er universets store prinsipp. Gud har ordnet 

hele skaperverket til å fungere etter kjærlighetens lov. Jesus selv var tydelig 

på at kjærligheten til Gud og kjærligheten til vår neste er selve fundamentet 

for vår eksistens (Matteus 22:36-40). 

– Det er ikke noe sentimentalt over dette, for Gud skapte livet til å fungere 

etter kjærlighetens prinsipp, hevdet Jennings og siterte Ordspråkene 21:21. 

«Den som jager etter rettferd og godhet, finner liv og rettferd og ære.» 

Jennings var nøye med å påpeke at Guds lover er naturlover. De er ikke 

tilfeldige regler en eneveldig hersker har vedtatt, slik det er med 

menneskelige lover. En regjering kan godt vedta å gjøre narkotika lovlig, 

men ingen regjering kan vedta at narkotika skal være sunt. Det er fordi det 

strider mot de designlovene Gud har bygd skaperverket på. Kjærlighet hører 

med til en slik designlov eller naturlov, ifølge Jennings.     – Å bryte 

kjærlighetens lov, fører til død. 

 

 

Kl.10.00: Bibelstudium 

Kl.11.15: Gudstjeneste 

v/ Ann-Margret Haaland 

Emne: «Samvittigheten ikke til salgs» 
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