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MÅNEDENS TEKST
2016 er forbi. En masse minder,
måske nogle dårlige, eller gode? Men
det er forbi… Noget nyt er blevet til:
2017.
Årsskiftet minder mig om, at Jesus
ønsker at vi skal aflægge det gamle
menneske og iføre os det nye, idet
Paulus siger: “at I skal aflægge det
gamle menneske, som hører til jeres
hidtidige levned, og som ødelægges
af sine forføreriske lyster, og at I
skal fornyes i sind og ånd og iføre jer
det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed
og fromhed.” (Ef 4,22-24)
Det gamle er værdiløst, ubrugeligt,
ja det gamle menneske vil kun føre
os i én retning, til den evige fortabelse, hvor det vil blive ødelagt. Men
der er håb! Vi har mulighed for at
aflægge dette, og blive en helt ny
skabning.
“Altså: Er nogen i Kristus, er han en
ny skabning. Det gamle er forbi, se,
noget nyt er blevet til!” (2 Kor 5,17)
Egentlig er det helt utroligt! At vi kan
få et helt nyt liv. En helt ny skabning. Som ikke ødelægges af forføreriske lyster, men som lever i sandhed, retfærdighed og fromhed.

Hvis vi er i Kristus. Hvis vi ønsker
at have forbindelse med ham, så
kan han skabe et nyt liv. For han er
skaber. Han har skabt himmel og
jord, ja hele universet. Han kan også
skabe et nyt liv i os.
“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny
ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et
hjerte af kød.” (Ez 36,26)
Vi kan ikke selv. Vi kan ikke tage
os sammen til at blive nye. Men vi
kan beslutte, at vi vil være hans. At
han skal være Herre i vores liv. Og
resultatet vil være, at han laver de
nødvendige ændringer. Ja, noget helt
nyt!
Godt nyt år - se noget nyt er blevet
til.

Per Arild Struksnes

DET SKER OM LØRDAGEN
7. januar
Nadvergudstjeneste - Prædikant: Thomas Müller, kollekt: Bibelselskabet
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

14. januar
Gudstjeneste - Prædikant: Henrik Pedersen, kollekt: Administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

21. januar
Gudstjeneste - Prædikant: René Greisen, kollekt: Mission
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

28. januar
Gudstjeneste - Prædikant: Simon Rytman, kollekt: Øst Afrika
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatsskole Børnebibelklub

05.11.16

1.100,00 Global Mission

819,50

34,00

12.11.16

1.979,00 Mission

993,00

65,00

19.11.16

999,00 Børnebibelklubben

445,00

67,00

26.11.16

985,00 Menighedens udgifter

419,00

35,00

Kontonr. Adventistkirken København: 4316 10616972

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Suppe- og tøjuddeling til hjemløse hver tirsdag kl. 14-16
Har du lyst til at hjælpe, så tal med Lena, Michael, Busser eller Elin.
Gruppen mødes hver gang kl. 13.
Care-gruppe
Tirsdag d. 3. januar 2017 kl. 17.00 og d. 24. januar kl. 16.30.
Vi studerer Bibelen sammen, synger, har bøn og spiser sammen.
Hovedrengøring d. 8. januar kl. 10.00
Sæt dagen til side og kom og hjælp med at gøre vores allesammens kirke
ren og nydelig.
Bestyrelsesmøde d. 9. januar kl. 17.15
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Ekstraordinær generalforsamling og menighedsmissionsmøde d. 9. januar
kl. 19.15
Qure bibelstudium hver anden tirsdag i lige uger kl 18.00.
Kontakt Per Struksnes på tlf. 20300279.
Legeposer til børnene under gudstjenesten
Fra 1. januar vil reolen med legetøj blive afdækket. Vi har lavet fine legeposer, der kan benyttes under gudstjenesten af børnene. Der er poser
til børn fra 0-2 år, 3-6 år og 7-12 år. Disse indeholder bl.a. papir, farver,
puslespil og kristne bøger. Derudover vil der ved siden af stå forskellige farvekort/opgaveark, som børnene kan tage et af hver gang. Poserne vil stå
nederst i skabet med salmebøger. Børnene kan enten selv hente en pose
før gudstjenesten, eller spørge om hjælp til at finde den rigtige pose. Efter
gudstjenesten bedes forældrene hjælpe børnene med at stille poserne på
plads igen. Vi håber at både børn og forældre vil få stor glæde af dette.
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