
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

VELKOMMEN 

ADVENTISTKIRKEN  

KØBENHAVN 

 

Juni 2021 
 

 

 
JANUAR 2019 

HVER SABBAT 

BIBELSTUDIUM: 9.45  

GUDSTJENESTE: 11.15 

 
Fællesspisning efter gudstjenesten kan 

nu finde sted med medbragt madpakke, 

efter gældende hygiejneregler og med 

max 22 personer i den lille sal 

nedenunder. 

PRÆST 
PAUL PETERSEN 

61 70 72 79 

LEDERE 
BENT OLSEN 

29 86 80 82 

MAJA NIELSEN 

60 85 67 07 
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MÅNED 2019 

Kirkelige aktiviteter. 

Menighedens bestyrelse mødes næste gang mandag den 7. juni 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  
• Vi vil være glade for, om du vil bede for os hver uge. Har du lyst til at deltage eller 

vide mere, kan du kontakte Hanne, Lis eller Elin. 

Aftenkirke – ”Løft dit hoved og glæd dig!” 
• To fredage den 4. og den 16. fra 19.00-20.00: fællessang, tekstlæsning, tale. 

• Et let måltid serveres fra kl. 18.00. 

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  
• Menigheden har nedsat en valgkomité, som består af følgende: Paul Petersen 

(fmd), Lis Bucka, Elin Hesselbjerg, Marius Keyn, Hanne Schantz og Steen Wilstrup. 

• Denne komité mødes næste gang mandag den 31. maj kl. 16.00. 
o Vi forventer at indkalde til et menighedsmøde i løbet af juni, men kan 

endnu ikke fastsatte den nøjagtige dato. 

Menighedsmøde: referat fra menighedsmødet mandag den 10. maj. 
• Referatet er hængt op på menighedens opslagstavler, og der er eksemplarer i 

forhallen for alle interesserede. 

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

fysisk. Hver fredag aften kl. 20.00 arrangeres aftenkirke. Lørdag formiddag er der 
bibelstudium 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. Hver aften gennemgås et kapitel fra Bibelen 

• 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 

 

 

http://bibelzoom.dk/deltag
mailto:bentvolsen@yahoo.dk
http://kobenhavn.adventistkirke.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Suomisvej+5,+1927+Frederiksberg/@55.6796302,12.5538337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46525309c0c00ac1:0xd526e05f14f2a8fd!8m2!3d55.6796272!4d12.5560224


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÅNEDENS TEKST & TANKE 

ADVENTISTKIRKEN  

KØBENHAVN 

 

 

 

MÅNED 2019 

PÅ SABBATTEN 

ADVENTISTKIRKEN  

KØBENHAVN 

 

 

 

MÅNED 2019 

”Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” 
(Luk 21,28) 

Løft dit hoved og glæd dig! 

”Guds folk vil høre en klar og melodiøs stemme sige: ”Se op,” og når de løfter 
deres øjne mod himlen, får de øje på løftets regnbue. De sorte, vrede skyer, der 
dækkede himmelhvælvingen, bliver splittede, og ligesom Stefanus ser Guds folk 
direkte ind i himlen og skuer Guds herlighed og Menneskesønnen på sin trone.” 
Ellen White i The Great Controversy, side 636. 

”Når de tegn, der er blevet forudsagt, begynder at gå i opfyldelse, er de, som 
venter og våger, blevet bedt om at se op og løfte deres hoveder og glæde sig, 
fordi deres forløsning nærmer sig.” Ellen White i 5. bind af Vidnesbyrdene, side 10. 

Kom til aftenkirke – 7 inspirerende fredage gennem sommeren: 

• Juni 4.og 16. juni – 2. og 16. juli – 6. og 20. august – 3. september 

 

Vær med til at støtte en børnebibelskole i det nordvestlige Uganda 

I begyndelsen af 2021 har Steen Wilstrup været med til at starte og stimulere en 
adventist børnebibelskole i det nordvestlige Uganda. 
Børnene mødes hver uge og er fra ca. 5-12 år. Der er blevet indkøbt salmebøger 
og en bibel til alle børn. Skolen er vokset hver uge og har nu 60 elever. De synger 
og læser bibelske beretninger. Al undervisning foregår på engelsk.  
Der bliver sørget for et let måltid hver uge.  
Der er et stadigt behov for at købe nyt materiale i form af hæfter, skrivemateriale, 
bibler og salmebøger. Steen får kvittering for alle indkøb, så han ved, hvad 
pengene er brugt til. Det er betryggende for alle parter. Steen har fået mange 
billeder og videoer med glade og taknemmelige børn, der siger tak for 
undervisningen i at læse og skrive engelsk, for at høre Bibelens beretninger og 
lære om troen på Jesus – og også for et dejligt måltid mad. 

• Ved gudstjenesten den 19. juni vil vi optage en gave til dette 
missionsprojekt. 

• Billedet på kirkebladets forside for denne måned viser nogle af børnene 
med de bibler, de har modtaget. 

 

 
 

Gudstjenester i juni. 

Dato Prædikant Gave til 

05 Paul Petersen Korrespondanceskolen 

12 Lasse Flinker Menighedens udgifter 

19 Leif Hansen Mission: Uganda børnearbejde 

26 Dennis Møller Menighedens mission 

125-års jubilæum. 

• I juli måned er Ebenezer kirkebygning 125 år. Unionens formand prædiker 
ved formiddagens gudstjeneste den 17. juli, og om eftermiddagen har vi 
historiske indslag og besøg af flere af kirkens tidligere præster 

• HASDA har i vores menighedssal i underetagen skabt en lille udstilling fra 
kirkens tidlige historie – og der vil blive føjet mere til denne udstilling. 

Sommerens inspiration begynder fredag den 4.  juni. 

• I lighed med sidste sommer planlægges der en række hyggelige og 
åndeligt inspirerende fredag aftener i kirken. 

• I lyset af profetierne om de sidste tider ser vi på aspekter af den sidste 
del af den store strid mellem godt og ondt, og vi glæder os sammen over 
bl.a. sabbatten, den himmelske helligdom og Guds endelige dom. 

• Kom og glæd dig over at kunne synge sammen og lytte til Guds Ord i tekst 
og tale. 

Pastor Paul Petersen går på pension til efteråret og træder tilbage som præst for 
Adventistkirken København den 31. juli. Han vil fortsat passe Holbæk menighed 
og stå til rådighed for Adventistkirken i Danmark med prædikener og 
seminarvirksomhed. 

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 


