Adventistkirken i Bergen

Sabbaten 9. september
Barnas Gudstjeneste kl. 09:00
Bibelstudium kl. 10:00
Tema: Evangeliet i galaterbrevet,
Frihet i Kristus (Gal 5,13)

Gudstjeneste kl. 11:30
Arne-Kristian Andersen

Nordås: Direktesending
Neste ukes minnevers: Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i
menneskets kjøtt og blod (Gal 5,16)

Kunngjøringer uke 37, 9. - 16. september
Barnas gudstjeneste

Barnas gudstjeneste 9. september kl. 09:00. Av barn, for både barn og voksne :) Alle er
hjertelig velkommen!

Eldre Unge

Husk at Eldre Unge møtes hos Karen og Helge, Fanahammeren 116, i kveld, 9.
september kl. 19:00. Ta med noe godt å spise så deler vi. (Elin Hope)

GRATIS NORSKKURS for voksne utlendinger

Ny i Norge, eller trenger du bare litt hjelp for å forbedre norskkunnskapene dine? I
samarbeid med Adventistkirken, er vi en gruppe kolleger ved Møllebakken som siden 2013
har gitt et tilbud om GRATIS NORSKKURS for voksne utlendinger Målgruppen for kurset:
Elevenes foreldre, besøkende i Adventistkirken, deres venner og ellers alle interesserte.
Når? Uke 37-47. Oppstart ny kursrekke: Tirsdag 12. september kl. 17:30 - 19:00.
Kursrekkene går over 10 kvelder: Vi møtes hver tirsdag. (Se også oppslag på kirkedøren.)
Velkommen!
Vedrørende norskkurset: Vi trenger flere lærere! I uke 37 planlegger vi oppstart av
kursrekke nr 10. Vi er imidlertid litt for få lærere: Pr i dag er vi tre, helst skulle vi ha vært
dobbelt så mange. Kan du tenke deg å ta ansvar for en gruppe, eventuelt være «to-lærer»
sammen med en annen kursleder? For mer info: Ta kontakt med Antra eller Tone. - Vi kan
love deg morsomme, hyggelige, interessante og engasjerende tirsdagskvelder! (Tone
Kverndalen)

Sykkel VM

Under Sykkel-VM blir det store endringer i bybildet, også på lørdager. Derfor flyttes
gudstjenestene 16. og 23. september til fredagskveldene i forveien, 15. og 22. september
kl. 19:30.

Takk
Takk for oppmerksomheten i anledning min 85 års dag (Borgny Åsebø)

Informasjon til kunngjøringen

Ønsker du å annonsere noe i menigheten på kunngjøringen, menighetskalenderen,
internet, epost, radio eller presentasjon før gudstjenesten er det bare å sende en epost til
kunngjoringen@gmail.com. Du kan også gi beskjed til mobil nr. 483 53 630. Alt innen
torsdag kl. 16:00. Du kan også legge beskjeden i posthyllen til kunngjøringen i
kontorgangen i kirken (da før gudstjenesteslutt uken før). (Carl-Fredrik Hammersland)

Kunngjøringen på epost?

Hender det at du leter etter kunngjøringen, eller at du var bortreist og føler du har gått
glipp av viktig informasjon? Det er det slutt på. Send en epost til
kunngjoringen@gmail.com med "nyhetsbrev START" i emnefeltet så er du meld på og vil
få kunngjøringen på epost hver uke. (Carl-Fredrik Hammersland)

Menighetsbrev
Bor du i Bergen, men har ikke fått menighetsbrevet flyttet hit? Ta kontakt med Carl-Fredrik
Hammersland

Parkering
El-biler parkerer gratis på gateplan i området rundt kirken.

Støtt TVS landsinnsamling - bli fast giver
Kontonummer for innbetalinger av gaver: 3000.30.33003. Merk betalinger
med «Landsinnsamling TVS». Eier av kontoen: Tyrifjord videregående
skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse. Betaling fra utlandet: IBAN
NO263000303300BIC/SWIFT SPSONO22XXX Hvis 2000 givere lar
banken trekke gjennomsnittlig kr 300 i måneden i 2 år til «Landsinnsamling
TVS» blir det 14,4 millioner! TVS trenger å renoveres for 14,4 millioner. Med din hjelp, så
vil det la seg realisere.

Diverse
Andakt Nordås neste fredag:
Tale Nordås neste Sabbat: Werner Olsen
Vakt 9. september: Fabrice Sebagenzi, Hajnalka Szentannai, Lorand Szentannai
Vakt 16. september: Janicke Birkeland, Yngve Hope, Isabelle Birkeland
Kirkevask uke 37: Antra Sunde, Kai Sunde, Christian Antonsen, Noemi Antonsen
Kirkevask uke 38: Ina Hjelland, Ivar Hjelland jr, Aud Berntsen, Wenche Hayton
● Gaver forrige Sabbat:
○ Gudstjenesten: kr. 4646 til Menighetskassen
○ Sabbatskolen: kr. 2178
● Gaver denne Sabbaten: til Menighetskassen
● Gaver neste Sabbat: til Menighetsmisjon (7) / Verdensmisjonen (Nye prosjekter)
Solnedgang neste fredag er kl. 20:00

