
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende uke (1):       

 

Sabbaten 4.jan: 

 

Kl.10.00: Bibelstudium 

Kl.11.15: Gudstjeneste 

 v/ Anett Andersen 

 

 

 
 

 

Taleliste :      ________ 

11.jan:   Raimo Hansen 

18. jan.:   Bjørn Eivind Holm 

25.jan.:   Øyvind Gjengstø 
 

Diverse info:         

Kirkevask/rydding 
Uke 1: Vaktmester (vask) 

Uke 2-4: Gr.1: Roald T. + Anett A. (Rydd) 

Uke 5: Vaktmester (vask) 

 

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! 

 

Ønsker du forbønn, kontakt Ragnhld og David Gronert

Tlf. 38793956/95206915 

e-post: david.gronert@getmail.no 



 

    

 

  Velkommen 
    til   
  Kristiansand 
  Adventistkirke!  
      

 

 

 

 

  

   
Mange adventister har opplevd 
velsignelsene ved å gi tiende. 
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS 

Adventist 
Utdrag av artikkel: 

Høy andel unge givere 
Av Tor Tjeransen 
19.12.2019 

Unge adventister bidrar godt til kirkens arbeid. 

En høy andel av Adventistkirkens unge medlemmer bidrar økonomisk 
med tiende og gaver til kirkens arbeid. Det viser en analyse av antallet 
adventister som har registrert seg for å dra nytte av skattefradrag for 
gaver til kirken. Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson la fram analysen 
ved unionsstyrets møte sist helg. I alderssegmentet 30-39 år har 51,6 
prosent av medlemmene registrert seg for skattefradrag for gaver. 
Gruppen bidro med 7,3 millioner kroner av totale gaveinntekter på 
62,4 millioner i 2018. Det er bare gruppen over 80 år som har en 
høyere andel faste givere. Blant de aller eldste medlemmene er det  62 
% som har registrert seg som givere. 

Jóhannsson formidlet til styret at han gleder seg over disse tallene. –
 Adventistkirkens arbeid finansieres hovedsakelig av tiende og gaver, 
og disse tallene gir grunn til optimisme for framtiden. Han la til at 
Adventistkirken har en stor andel medlemmer som bidrar raust til 
kirkens arbeid. 

God sabbat og et velsignet nytt år! 
  

 

 

 

 
 
 

 
Kl.10.00: Bibelstudium                                       

13.sabbatsoffer 

Kl.11.15: Gudstjeneste 

v/ Finn Andersen 

Kollekt til ADRA`s hjelpeaksjon 

 

aase.helen.aasan@gmail.com
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