
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag 30.nov.:  

13. sabbatsoffer tas opp! 
 

 

Kommende uke (48):       

 

6.des. kl.19.00: Fredagskveldsmøte i kirken. 

 

Sabbaten 7.des.: 

Kl.10.00: Bibelstudium 

Kl.11.15: Gudstjeneste 

           v/Finn Andersen 

     

 

 

 

Taleliste :      ________ 
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 49: Vaktmester (vask) 

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

Uke 1:  Vaktmester (vask)  

 
Valgkomitéen etterlyser fortsatt 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til ekstraordinært menighetsmøte  

8. januar kl. 18 i kirken. 
 

Menigheten er kommet til et punkt hvor vi må mene noe om 

hva vi skal gjøre ift Kongensgate 49. Skal vi rehabilitere, 

skal vi selge, bygge nytt eller skal vi se oss om etter en 

passende brukt eiendom. 

En slik sak berører oss alle på en eller annen måte, og 

menighetsstyret vil derfor drøfte alternativene med deg. 

Vi innkaller til ekstraordinært menighetsmøte 8.januar. 

Håper du setter av kvelden og deltar i drøftingen. 

Hilsen menighetsstyret! 

 

Vi trenger også en til to personer til som kan være med i 
vaske/ryddegruppa for kirka vår.  Dette tar ikke mye tid 
eller krefter, så kan du avse en liten time 2-3 ganger i året, 
så ta kontakt med Anett eller Åse!  

     God sabbat! 
 

 

 

 

 

 
Kl.10.00: Bibelstudium 

Kl.11.15: Gudstjeneste 

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

                       Barnevelsignelse! 
           Nattverd 

aase.helen.aasan@gmail.com

mailto:finn.andersen@adventist.no
mailto:sda.krs@gmail.com
http://www.kristiansand.adventistkirken.no/

