
Januar 
2.  Personlig innvielse til Gud 

2.   Offer: Distriktenes evangelisering (D) 
6.-16.  Ti dager med bønn 

16.   Religionsfrihetens dag 

16.   Offer: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) (B) 
30.   Bibeldagen 

30.   Offer: Norsk Bibelselskap/ Norsk Bibelinstitutt * (C) 

Februar 
13.  Fokus på familien 

20.   Tyrifjorddagen 

20.   Offer: Tyrifjord videregående skole (C) 

Mars  
13.   Offer: ADRA Norge (C) 
20.-27. Ungdommens bønneuke 

20.   Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day 

27.   Menighetsskolenes dag 

27.   Offer: Menighetsskolene (D) 

April  
3.   Menighetsmisjonens dag 

10.   Offer: Verdensmisjonen (F) 
24.   Litteraturdagen 

24.   Offer: Sommerfryd (D) 

Mai 
8.   Offer: Norsk Bibelinstitutt (C) 
29.   Generalforsamling/årsmøte NND (28. - 30.) - Tromsø 

Juni 
5.   Generalforsamling/årsmøte VND (4. - 6.) - Bergen 

12.   Generalforsamling/årsmøte ØND (12. - 13.)  
19.   Offer: Verdensmisjonen (F) 
26.   Generalforsamling DNU (25. - 27.) - TVS 

Juli  
  Sommerens stevner 
3.   Offer: Newbold College (A) 

August 
14.   Offer: Unionens evangeliseringstiltak (C) 
21.   Hjelpeaksjonen begynner i Norge 

28.   Offer: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer (B) 

September 
11.   Offer: Verdensmisjonen (Nye prosjekter) (F) 
25.   Brevskolens dag 

25.   Offer: Norsk Bibelinstitutt (C) 

Oktober 
16.   Profetiens Ånds dag 

16.   Offer: Advent Nytt (C) 
23.   Fokus på skaperverket 

November 
6.-13.  Bønn og fellesskapsuke 

6.-13.  Global uke 

13.   Offer: Bønneukeoffer til Global Misjon (GC) (F) 
20.   Dagen for helse og miljø 

20.   Offer: Helse- og miljøarbeidet (E) 

Desember 
4.   Kristen forvaltning 

 Fra offeret på bibeldagen går de første kr. 45.000 til Det Norske Bibelselskap som en gave 
fra Adventistkirken. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt. 

 A: TED    B: 50% TED 50% DNU    C: DNU    D: Distrikt     E: 10% GC / 90% DNU    F: GC 

Menighetskalender 2021 



2. januar: Distriktenes evangelisering 

Offeret går i sin helhet �l det distrikt der det tas opp for å brukes i distriktets evangelis�ske arbeid. 

16. januar: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis 

Kollekten deles likt mellom Adven�stkirkens mediearbeid i Norge og Adven�stkirkens verdensradio 

(AWR). 

30. januar: Norsk Bibelselskap/Norsk Bibelis�tu� 

Fra offeret denne sabbaten går de første kr 45.000 �l Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adven-

�stkirken.  Midlene beny+es �l trykking og spredning av bibler i utlandet.  Det overskytende går �l 

Norsk Bibelins�tu+. 

20. februar: Tyri ord videregående skole 

Tyri-ord videregående skole er vår høyeste utdanningsins�tusjon i Norge, og de+e offeret går i sin 

helhet �l skolens arbeid for de unge. 

13. mars: ADRA Norge 

ADRA Norge er Adven�stkirkens bistandsorganisasjon i Norge.  Med stø+e fra norske givere og stø+e-

spillere driver ADRA Norge katastrofehjelp og langsik�g utviklingsarbeid overfor mennesker som er i 

materiell nød og trenger hjelp. 

27. mars: Menighetsskolene 

I dag har Adven�stkirken i Norge i alt 11 grunnskoler/ungdomsskoler.  Gavene går �l skolene i de 

enkelte distriktene. 

10. april og 19. juni: Verdensmisjonen 

Offeret går �l å oppre+holde misjonsak�viteter rundt om i verden. 

24. april: Sommerfryd 

Mange speiderleirer, ledersamlinger og andre stevner er bli+ avholdt på Sommerfryd leirsted ved 

Ross-ordvatnet i Lenvik kommune.  Unionsstyret har vedta+ at kollekten �l Sommerfryd skal tas opp 

i hele landet. 

8. mai og 25. september: Brevskolen, Norsk Bibelins�tu� (NBI) 

Gavene går �l NBIs landsomfa+ende evangeliske arbeid - både �l trykking og forsendelse av leksene, 

�l utarbeidelse av nye kurs, �l annonsering og �l den daglige dri7en. 

3. juli: Newbold College 

Newbold College er vår divisjons college/universitet og �lbyr utdannelse utover videregående skole.  

Norske elever reiser �l Newbold for å få utdanning �l pastor, evangelisme, menighetsplan�ng, ledelse 

og teologi. 

14. august: Unionens evangeliserings�ltak 

Unionen lanserer regelmessig store evangeliske prosjekter og kampanjer fordi vi er kalt �l å drive 

misjon.  De nasjonale evangelisme�ltakene er vik�ge redskaper både for menighetene og enkeltper-

soner. 

28. august: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer 

Pengene se+es på fond for at man �l enhver �d kan ha midler i beredskap slik at øyeblikkelig hjelp 

kan ytes i forbindelse med katastrofer, slik som jordskjelv, oversvømmelser, krig og hungersnød. 

11. september: Verdensmisjonen, nye prosjekter (Unusual Opportuni�es) 

Går �l å oppre+e nye evangeliske prosjekter på verdensbasis.  Gavene overføres vår verdensorganisa-

sjon som forvalter disse �l misjonsprosjekter over hele kloden. 

16. oktober: Adventny� 

Adventny+ sendes ut �l alle våre medlemmer i Norge uten krav om abonnementsavgi7.  Utgi7ene �l 

et årsabonnement beløper seg �l ca. 350,- kroner, og kollekten dekker en del av de+e. 

13. november: Bønneukeoffer �l Global misjon 

Gavene beny+es �l "Global misjon" - prosjekter for å bringe evangeliet ut �l steder der det ennå ikke 

er kjent.  Det kalles o7e "forsakelsesofferet", og i �dligere �der gav mange adven�ster opp �l en 

ukelønn �l de+e formålet. 

20. november: Helse- og miljøarbeidet 

Adven�stkirken har lenge vært en vik�g aktør på helsefronten, og behovet for slikt arbeid er stadig 

større.  90% av gavene går �l arbeidet i Norge og 10% �l Divisjonen/Generalkonferensen. 

Tienden 

Vi er en privilegert menighet som fremholder 

�endeprinsippet og sentral økonomisk styring 

(forrådshuset).  Det medvirker �l at våre pastorer får 

samme lønn om menigheten er liten eller stor, har 

svak eller god økonomi.  Formålet med �enden er å 

stø+e det evangeliske arbeidet, og �enden brukes 

bl.a. �l: 

 Ansa+es lønn og utgi7er 

 Unionens administrasjon 

 Evangelismeprosjekter beslu+et av distriktsstyrene 

 Avdelingsarbeid 

 Norsk Bibelins�tu+ (NBI) 

 Adventny+ og Advent Ungdom 

 Bevilgninger �l bl.a. skoler, Impact og TV-

evangelisme 

Sabbatsskolegaver 

beny+es �l forskjellige former for evangelisk arbeid 

på verdensplan.  Midlene inngår i vår verdenskirkes 

misjonsbudsje+.  Den 13. sabbat i hvert kvartal 

beny+es 25% av kollekten �l prosjekter omtalt i 

misjonslesningene, og resten brukes på det generelle 

misjonsarbeidet. 

Hjelpeaksjonen 

Midlene beny+es �l utviklings- og nødhjelpsarbeid i 

regi av s�7elsen ADRA Norge.  De+e er et vik�g 

bidrag �l ADRA Norges egenandel for midler som de 

kan mo+a fra offentlige organer.  ADRA (Adven�st 

Development and Relief Agency) er et globalt 

ne+verk av selvstendige organisasjoner som arbeider 

i ca. 120 land.  ADRA-ne+verket bidrar årlig med 

utviklings- og nødhjelp �l en verdi av ca. 1 milliard 

norske kroner. 

Unionens evangelisme�ltak 

Adven�stkirken utvikler en rekke evangeliske verktøy 

som menigheter, grupper og enkeltpersoner kan 

anvende for å nå ut i si+ nærområde. 

Medieavdelingen/Adven�stkirkens 

verdensradio 

Mediearbeidet har de senere årene satset på TV og 

interne+.  Gjennom samarbeid med Hope Channel 

Int., LifeStyleTV og norske distributører har 

avdelingen som mål å være en vik�g aktør i 

Adven�stkirkens misjonsak�vitet i Norge. 

Adven�stkirkens verdensradio (AWR) formidler 

evangeliet �l folkeslag som ellers ville vært umulig å 

nå og sender på nesten 60 språk. 

Skolearbeidet 

Adven�stkirken har et skolearbeid som på 

verdensbasis er mer vidstrakt enn noe �lsvarende 

kirkesamfunns.  Systemet inkluderer alt fra 

grunnskoler �l høyskoler og universiteter.  I Norge 

har vi 11 grunnskoler/ungdomsskoler og Tyri-ord 

videregående skole. 

Mange medlemmer gir 1% av sin inntekt �l 

menighetsskolene. 

Bruken av �ende, kollekter og gaver i 2021 


