Covid-19
Pga Covid-19 er alle
arrangementer med frammøte i
Oslo forbudt inntil videre.
Dette innebærer at vi ikke kan
møtes som vi pleier i kirken.
I denne kunngjøringen gir vi
oversikt over alle arrangementer
som tilbys via nett. Selv om det
ikke blir det samme som å møtes
i kirken, så tror vi man kan bli
rikt velsignet av å følge med på
dette.
Så håper og ber vi om at det ikke
blir så lenge til vi igjen kan
møtes på vanlig måte.

Tiende og gaver
Kontonummer: 0539 64 68753
Vipps kollekt sabbatsskole: 522709
Vipps kollekt gudstjeneste: 522734
Barnas kollekt: 579574

Fellesutgifter og kirkevask
Kontonummer: 0539 64 68672

Anbefalte gaver pr mnd:
Fellesutgifter:

Kr 75,- pr pers.

Kirkevask:

Kr 50,- pr pers.

Adventistkirken Ulsrud
John. G. Mattesons vei 11, 0687 OSLO
E-mail: ulsrud@adventkirken.no
http://ulsrud.adventistkirken.no
Pastor: Øystein Hoggan vik
909 31 982 / oystein.hogganvik@adventist.no

Velkommen til
Adventistkirken
Ulsrud!

1. forstander: K ai-Sture Wiik
976 23 918 / kai-sture@hotmail.com
Forstandere:
Christian Yumul
912 69 433 / yumulchristian23@yahoo.com
John Bryan Tapolgo
966 68 441 / jbryan.tap@gmail.com
Magne Ludvigsen
400 37 603 / magne.lud@gmail.com
Musikk: W ar ley Ch io
486 38 651 / bimboychio@yahoo.com
Diakonien:
Diana Yumul
96680583 / dianalynnroxas@yahoo.com
Je Mark Ochaya
455 65 237 / mabefoxers@yahoo.com
Økonomi:
John Bryan Tapolgo, se forstandere
Sekretær, kunngjøring:
Benedicte Pran Wiik, bpwiik@live.no

Kunngjøring
November 2020
Kom inn for å tilbe ...
… gå ut for å tjene

Oversikt over møter i november 2020
Bønneuken
7.-14. november

Sabbatsprogram

Møter på norsk

Lørdager kl. 10.30: Bibelstudium
Vi møtes på Teams. Meld fra til Magne
Ludvigsen dersom du ønsker å delta:
magne.lud@gmail.com

Tyrifjord menighet strømmer sine møter
hver kveld kl.18:00. Gå inn på følgende link
for å følge møtene:
https://taler.sdak.no/tyrifjord/

Møter på engelsk
Det blir bønneukemøter på engelsk
hver kveld kl 19.00 (unntak tirsdag kl.
18.00) via Google Meet. Ta kontakt med
Christian Yumul på tlf 912 69 433 dersom du
ønsker å være med.

APOKALYPSE
—seminar med Daniel Pel
Tirsdager kl 19.00
10. november: USA i bibelens profetier
17. november: Budskapet fra de tre engler
24. november: Håp for framtiden
Følg serien via apokalypse.media

Møter på norsk

Lørdager kl. 11.45: Gudstjeneste
Det blir streamet en forenklet gudstjeneste
hver sabbat. Det er mulighet til å gi kollekt
via Vipps (både sabbatskole og gudstjeneste).
Følg oss på Media Ulsrud.

Møter på engelsk

Forbønn
Vi har en bønnetjeneste i
menigheten. Dersom du ønsker
forbønn, ta kontakt med
forstander Christian Yumul, tlf
912 69 433.
Og dette er den frimodige tillit vi
har til ham: at han hører oss når
vi ber om noe som er etter hans
vilje. Og når vi vet at han hører
oss hva vi enn ber om, så vet vi at
vi allerede har det vi har bedt
ham om. - 1 Johannes 5,14.15
På samme måte kommer også
Ånden oss til hjelp i vår svakhet.
For vi vet ikke hva vi skal be om
får å be rett, men Ånden selv går i
forbønn for oss med sukk uten
ord. - Rom 8,26

Fredager kl. 18.00-19.00: Vesper
Lørdager kl. 10.00-11.15: Sabbatsskole
Lørdager kl. 15.00-17.00: Ettermiddagsprogram

Alle de engelske møtene blir på Google Meet.
Ta kontakt med Christian Yumul på tlf 912 69
433 dersom du ønsker å være med.
Følg med på hjemmesiden og Facebook
for oppdateringer. Det vil også bli
sendt ut informasjon pr epost.

SOLNEDGANG
Fredag 13. november: Kl. 15.51
Fredag 20. november: Kl. 15.37
Fredag 27. november: Kl. 15.25

