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Velkommen til Syvendedags adventist 
menigheten i Skotselv! 

 
Som medlem i menigheten vår ønsker vi å gi deg informasjon 
som du kan ha nytte og glede av.  
 

� Adventistmenigheten Skotselv ble etablert i 1995 og har 
ca 70 medlemmer pr. mars 2014. Menigheten har mange 
utenlandske medlemmer og besøkende, og har derfor 
oversettelse fra norsk til engelsk de fleste sabbatene. 

 
� For voksne har vi en norsk og en engelsk 

sabbatskoleklasse. Vi har også fem barne-/ungdoms 
sabbatskoleklasser. 

 
� En gang i måneden har vi fellesmiddag. Det blir satt opp 

på kvartalslisten hvem som er ansvarlig for å sette ut 
maten og hvem som er ansvarlig for opprydningen etter. 
(Dvs. oppvask, tørke av bordene, koste gulvene, rydde. )  

 
� Vi har vertsfamilie-ordning i menigheten. En familie er 

satt opp for hver sabbat og har som oppgave å invitere 
taleren. Andre besøkende eller medlemmer kan 
selvfølgelig også inviteres etter eget ønske. 
Vertsfamilien har også ansvar for å ha med blomster til 
alterbordet. Vennligst si fra om du/dere ønsker å være 

med på dette. 
 

� Skotselv-zoo er et sosialt tilbud. Vi møtes en gang i 
måneden hos forskjellige familier. Menigheten er delt 
opp i tre grupper: 
Panda er for barn fra ca 4-9 år. Møtes 17:30-20:00 
Sebra er for barn / ungdom fra ca 10-16 år. Møtes 
17:30-ca 21:30 
Elefant er for de voksne. Møtes 18:00- så lenge man vil. 
Vertsfamiliene for Panda og Sebra står for en enkel 
Kveldsmat, og programmet for kvelden.  Det kan gjerne 
være en kort andakt, fysisk aktivitet eller annet sosialt. 
 

Kveldsmaten for Elefantene er potluck, dvs. at alle tar 
med seg litt til fellesbordet. Her er programmet fritt. 
Man kan ha andakt, sangstund, leker, diskusjoner om 
forskjellige emner eller bare prate. 

 
� Menigheten har en tilhenger som medlemmene kan leie 

for kr 50 per gang. Dette for å dekke evt. reparasjoner, 
dekkskifte osv. Leien betales til menighetens konto 
merket «tilhengerleie». Man må ha bil som veier mer enn 
1300 kg for å kunne trekke tilhengeren. Staget på 
hengeren er ekstra langt da det ble omgjort til å kunne 
frakte kano. 
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� Menigheten eier 3 kanoer som kan leies for kr 50 pr helg 
eller kr 100 pr uke per kano. Minstepris kr 50. 

 

� Vasking av lokalene: menighetens lokaler er delt opp i to 
vaskeenheter. Medlemmene blir satt opp til å vaske en av 
enhetene en gang i kvartalet. Hvis du ønsker å betale deg 
ut av dette vil det koste kr 200,- dette må ordnes privat. 
Kontakt Marta Rush 97537558 hvis du trenger hjelp til 
dette.  

 
� Det er teleslynge i hele møtelokalet. 

 
� Bønnemøte: hver fredag kl 18:00 i kirka. 

Bønnekoordinator: Kari-Lill Sandholt 
 
Menighetens pastor: Rolf Andvik  

E-post: rolf.andvik@adventist.no 
Tel.: 99 03 44 56 
 
Forstander: Arvid Duun 

E-post: arvidduun@gmail.com 
Tel.: 41 45 16 28 
 
Forstander: Ziemek Pawlucki 

E-post: ziemo71@gmail.com 

Tel.:41 26 65 94 
Menighetens konto: 2220.073.7273 
Adventkirken Skotselv, Postboks 23, 3331 Skotselv  

 

Velkommen til  

Skotselv Adventkirke 
 
 
 
 
 

 


