
Veibeskrivelse:

Framnes fritidshus.   Jeløy
-Moss  adresse:

Strandpromenaden 140, 1516
Moss

Kjør over broen til Jeløya…rett frem
over trafikklyset. Da ligger SDA

kirken rett oppi bakken der til høyre.
Ved SDA kirken kjør til venstre og
følg den veien langs fjorden opp
langs flere blokker.   Framnes

fritidshus, høyre side.

Tog til Moss går fra Oslo hver time. Dersom 
du trenger å bli hentet på stasjonen ring 
Wenche 951 24 113 eller si fra på annen 
måte. Det er flere som skal hentes så det er 
fint om alle kommer samtidig :).

På grunn av begrenset plass er det fint om 
du/dere sier fra om dere kommer. Dette kan 
gjøres på følgende måte:

Email: birdmanjo@gmail.com

eller  Tlf: 938 14 567

 

Mat:

Samvær i så lang tid krever en 
matpause. Vi ber derfor alle 
som kommer om å ta med seg 
noe brød/rundstykker og litt 
salat eller annet pålegg. 
Deretter deler vi maten på godt
Potlockmanèr. Ta også med 
papptallerken og pappkrus.

Drikke vil bli servert.

Syvende Dags Adventist.. 

“Hva nå?”

invitasjon til møte 

sabbaten den 26 september 

kl. 14:00 (13:00)

TEMA:

1. Dåp 

2. Situasjonen rundt
Pavebesøk, USA og FN. Hva
kan vi se konturene av nå?

3. Teologien i 
Laodikeamenigheten

mailto:birdmanjo@gmail.com


 
Kl 13:00 er det dåp ved fjorden.
Kom tidlig og bli med på denne 
fantastiske begivenheten! Det er 
Kathrin R Iversen som skal ta dåp og
mannen som hjalp henne på veien 
var pastor David Sims som kommer 
helt fra USA.
Dåpen vil foregå like ved møtelokalet
på denne adressen:

Samme veibeskrivelse som til SDA 
kirken hvor man kjører til venstre i 
krysset og ned Sølyaleen.
Man kjører over første veikryss og 
kommer da ned til Søly Båtplass hvor
man kan parkere bilen. Der ligger 
også Søly strand (ministrand ) hvor 
dåpen finner sted. 

 

Kl 14:00 starter første møte.
Kathrin i samtale med David 
Sims. Hans livsoppgave og 
misjon.

John Berglund vil tale
på møte nr. 2

Hans tema er: 

En realistisk vurdering av hvor 
vi befinner oss vedrørende 
etableringen av dyrets bilde og 
merke og lansering av 
søndagslover. Vi analyserer 
pavekirkens, FNs, og den falne 
protestantismens rolle og 
posisjon. Hva skal faktisk være 
tilstanden i verden når de 
religiøse lovene blir vedtatt og 
satt ut i livet?

 

Bilde av “dyret” på en vegg i            
New York, USA

De neste møtene er med
Bruce Telfer.

Hans tema vil være: Teologien 
til menigheten i Laodikea.

Gled deg til en viktig og 
overmåte interessant sabbat 
som vil lede oss videre på veien
mot vårt endelige mål.

 

Vi vil ta tid for samtale, 
spørsmål og bønn for hverandre
og menigheten.
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