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MÅNEDENS TEKST
Jesus har givet os et kald til at gøre
alle folkeslag til sine disciple. Først er
vi dog nødt til selv at være disciple.
Hvordan kan det ske?
Gud Herren har givet mig disciples
tunge, så jeg med mine ord kan
hjælpe den trætte. Hver morgen
vækker han mit øre, og jeg hører
som en discipel. (Es 50,4)
Gud giver mig den tunge, der kan
hjælpe den trætte. Morgenen er det
tidspunkt, hvor det er bedst at lytte
til Guds vejledning. Her i juli måned
er der mange, som er på ferie,
og man kommer nemt ud af sine
daglige rutiner. Måske også din personlige tid med Gud? Hvad med at
prioritere morgenstunden i din ferie,
og dedikere den til Gud? Her følger
en række løfter, om hvad Gud kan
gøre, hvis din morgenstund er “hellig
tid” sammen med din skaber:
Herre, vær os nådig, vi sætter vort
håb til dig; vær vor støtte hver morgen, vor frelse i trængselstid! (Es
33,2)
Herre, om morgenen hører du min
stemme, om morgenen fremlægger
jeg min sag og spejder efter svar.
(Sl 5,4)

Jeg råber til dig om hjælp, Herre,
hver morgen kommer min bøn til
dig. (Sl 88,14)
Tidligt om morgenen råber jeg om
hjælp, jeg sætter mit håb til dit ord.
(Sl 119,147)
Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig. Vis mig
den vej, jeg skal gå, for jeg længes
efter dig. (Sl 143,8)
Ganske tidligt, mens det endnu var
helt mørkt, stod Jesus op, og han gik
bort og ud til et øde sted og bad dér.
(Mark 1,35)
Vi har spændende tider i vente! Nyd
din ferie, slap godt af, brug tid med
familien - og prioriter Gud først hver
morgen. Jeg tror det vil være til stor
velsignelse.
Rigtigt god sommer!
Per Arild Struksnes

DET SKER OM SABBATTEN
1. juli - Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste - Prædikant: Thomas Müller, kollekt: Børn, unge og spejder
Festgudstjeneste med dåb af Freja Skindhøj. Kasper Struksnes, Freja
Skindhøj og Margit Bavnhøj optages i menigheden.
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

8. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Per Arild Struksnes, kollekt: Walter Veigth projekt
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

15. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Paul Birch, kollekt: Bibelarbejder
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
Efter spisning, oprydning og gåtur er der mulighed for at samles igen
ca. kl. 15.30 til fællessalmesang i underetagen. Margit Bavnhøj vil sidde
ved klaveret – vel mødt!

22. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Kenneth Jørgensen, kollekt: Mission
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

29. juli
Gudstjeneste - Prædikant: Marius Keyn Jansen, kollekt: Administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatsskole Børnebibelklub

06.05.17

1.013,00 Mission

1148,00

75,00

13.05.17

1.165,00 Kirkens vedligehold

880,00

100,00

20.05.17

1.235,50 Menighedens udgifter

450,50

28,00

463,50

-

27.05.17

794,50 Årsmødegaven

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Gademission ved Rundetårn hver onsdag kl. 14-17 ca.
Hør nærmere hos Lis Bucka-Christensen tlf. 27541160.
Impact Hjørring d. 9.-16. juli 2017 (tilmedling senest 26. juni).
IMPACT er for dem der har lyst til at prøve at deltage i missionsarbejde,
men ikke har lyst til at begynde alene. IMPACT er også for dem, der før har
været med i missionsprojekter og elsker det, og gerne vil dele noget af deres entusiasme med alle os andre. Der vil være forskellige workshops, små
bibelstudiegrupper, livsstilsexpo, strandtur og udflugter, tid til fælles bøn og
offentlige møder for dem vi møder på gaden i løbet af ugen. Ugens hovedtaler vil være Flemming Risager. For mere info se adventist.dk eller kontakt
Michala Faber tlf. 61658267.
Parkering
Gæster og besøgende må gerne parkere på kirkens parkeringsplads sabbats
formiddag. Senest kl. 14.30 flytter vi bilerne ud på gaden, så Cafékirkens
gæster kan bruge pladserne. Der er gratis parkering i 2 timer på gaden.
Husk at stille P-skiven.
Ny præst fra 1. august
Paul og Marit Birch, som de seneste år har boet i USA, er flyttet hjem til
Danmark. Paul har i USA arbejdet på Andrews University. Fra den 1. august
bliver han vores præst i Adventistkirken København, og vi glæder os til
samarbejdet.
Kontaktpræst indtil 1. august
Thomas Müller tlf. 51312100, e-mail: thomas.muller@adventist.dk
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