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Kirkelige aktiviteter. 

Menighedens bestyrelse mødes næste gang mandag den 12. april kl. 17.15. 
• Har du emner, du ønsker drøftet, beder vi dig henvende dig til præsten eller en af 

menighedens ledere, helst nogle dage før. 

Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ved Rundetårn  
• Fra 31. marts til og med september måned. Evt. aflysninger oplyses senere. Vi vil 

være glade for, om du vil bede for os hver uge. Har du lyst til at deltage eller vide 
mere, så kontakt Hanne, Lis eller Elin. 

Den officielle Affaldsindsamling 18. april er udsat indtil videre. 
• Dato kommer senere. 

Studiekreds med forudgående spisning hver tirsdag kl. 17.30 og 18.30 i lille sal 
• Begrænset adgang i øjeblikket. Tilmelding til Elin, 51 96 98 54. 

Valgkomité og kommende menighedsmøder 
• Corona-restriktionerne gør det lidt vanskeligt p.t. at give nøjagtige datoer for 

programmet de kommende måneder; men menigheden stemmer først i april om 
følgende valgkomité: Paul (fmd.), Elin, Hanne, Lis, Marius og Steen. 

• Har du tanker om opgaverne i menigheden, kan du dele dem med komitéens 
formand eller ét af medlemmerne. 

• Tidspunkter for kommende menighedsmøder vil blive oplyst senere. 

Webkirke.dk  
• er Unionens tilbud til digitalt samvær for dem, der ikke har mulighed for at samles 

fysisk i denne tid. Hver fredag aften kl. 20.00 arrangeres aftenkirke. Lørdag 
formiddag er der sabbatsskole kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.00. 

Bibelzoom – et godt tilbud! 
• Hver aften fra søndag til torsdag er du velkommen til at deltage i et bibelstudium 

via bibelzoom.dk/deltag. I øjeblikket gennemgås der hver aften et kapitel fra 
Johannesevangeliet. 

• Fredag og lørdag aften er der vidnesbyrdsmøde. 

• Alle møder begynder kl. 20 og slutter kl. 21. Bibelzoomen er åben fra kl. 19:30, hvor 
der er mulighed for at snakke sammen. 

• Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Bent på 
bentvolsen@yahoo.dk eller 2986 8082, 

 
 

kobenhavn.adventistkirke.dk 

Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C 
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Når grundvoldene vakler, 
hvad gør da den retfærdige? 

Salme 11,3 

Føler du, at fundamentet i din tilværelse vakler? Tænk på Davids situation. 
Traditionen siger, at han skrev Salme 11, da han flygtede fra Ke’ila. Beretningen 
findes i 1 Samuel 23. Filistrene havde angrebet denne by på sydkanten til Negevs 
ørken; men David kom til undsætning og reddede indbyggerne fra død eller 
slaveri.  

David selv var på konstant flugt fra Saul. Nu tænkte han, at han ville nyde godt af 
indbyggernes taknemmelighed og være tryg i Kei’la. Men nej, de sendte 
hemmeligt bud til kong Saul, og David måtte på flugt igen. Vejen gik østpå op i 
bjerglandet. Som de passerede forskellige høje, fik de øje på altre opført til 
forskellige hedenske guder, og nogle af hans mænd spurgte, om de ikke skulle 
ofre til disse guder for at få hjælp.  

David svarede med ordene: ”Hvordan kan I sige til mig: ’Flygt op i bjergene som en 
fugl!’” (Sl 11,1). Han afviste at gå til andre end Gud i himlen og svarede selv på det 
afgørende spørgsmål om, hvad man gør, når alt omkring bryder sammen: 

Herren er i sit hellige tempel, 
Herrens trone er i himlen. 

Salme 11,4 

Føler du din jordiske grundvold ryste? Er du usikker og frygter du for, hvordan det 
skal gå for dig selv, for dem du holder af, for det samfund du lever i og den jord du 
bebor? 

Se på Davids svar. Han havde mistet familie og venner, han var blevet forrådt, og 
hans liv var truet fra alle sider. Men han så opad, han så til Gud i himlen. 

Se parallellen i hans svar. Han så ikke til Guds jordiske tempel – det fandtes ikke 
på Davids tid. Han så op mod Herren, der befandt sig ”i sit hellige tempel”, altså  
”i himlen”. David havde tillid til, at Gud fra himlen styrede stridens gang, og at 
fremtiden var tryg i Guds hænder. 
Det kan du og jeg også være. Når alt omkring os vakler, husk da, at Gud stadig er 
din frelser, og at han også er historiens Herre. 

Af Pastor Paul Petersen 

Gudstjenester i april. 

Dato Prædikant Gave til 

03 Paul Petersen Menighedsskolerne 

10 Paul Petersen Menighedens udgifter 

17 Bent Olsen Menighedens mission 

24 Lasse Bech Menighedens udgifter 

Spørgeskema omkring sabbatsskolen 

Unionens sabbatsskoleafdeling opfordrer dig til at deltage i ”Sabbatsskole-
undersøgelse 2021”. Resultatet af undersøgelsen vil være med til at danne 
grundlag for ideer og planer for sabbatsskoleafdelingens arbejde i den 
kommende valgperiode.  
Det vil tage ca. 7 minutter at udfylde undersøgelsen. 
Fremgangsmåden er enkel: Man trykker på linket, svarer på de 19 spørgsmål med 
enkle ”klik” og trykker ”send” til sidst. 
Man vil gerne have svarene senest den 31. marts 2021. 
"Sabbatskoleundersøgelse 2021":  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n0fiQkgstEuATWKqI7_pP
L2ozdNEhI9Hl_2O398YzytURURNQ01XTklDSENEVjFUSVhRWTBKVDQ5Ny4u 

Vaccineråd 

Syvende Dags Adventistkirkens officielle holdning til de nye vacciner mod COVID-
19 kan findes i denne artikel på kirkens hjemmeside, www.adventist.dk: COVID-
19 Vaccine: Gode råd mod aktuelle bekymringer. 

Kollekter 

Vi offentliggør ikke længere tal for kollekter i menighedsbladet. I stedet vil 

kassereren hver uge på vores opslagstavler give information om indkomne 

gaver, både beløb givet i kollekt og beløb indkommet via mobile pay. 

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829 

MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dn0fiQkgstEuATWKqI7_pPL2ozdNEhI9Hl_2O398YzytURURNQ01XTklDSENEVjFUSVhRWTBKVDQ5Ny4u&data=04%7C01%7Cpaul.petersen%40adventist.dk%7C49f46a12a586462d76c008d8ed0de7be%7C42e2479f2c484bb4804d62aa23bfe93c%7C0%7C0%7C637519991277921388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gJ%2FaOMbkoBPDFxxZJsZxHminTe4JjKpXdvR6hdeDG%2F8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dn0fiQkgstEuATWKqI7_pPL2ozdNEhI9Hl_2O398YzytURURNQ01XTklDSENEVjFUSVhRWTBKVDQ5Ny4u&data=04%7C01%7Cpaul.petersen%40adventist.dk%7C49f46a12a586462d76c008d8ed0de7be%7C42e2479f2c484bb4804d62aa23bfe93c%7C0%7C0%7C637519991277921388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gJ%2FaOMbkoBPDFxxZJsZxHminTe4JjKpXdvR6hdeDG%2F8%3D&reserved=0

