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JANUAR 2019 

HVER SABBAT 

BIBELSTUDIUM: 9.45  

GUDSTJENESTE: 11.15 

 
Fællesspisning efter gudstjenesten kan 

nu finde sted med medbragt madpakke, 

efter gældende hygiejneregler og  p.t. 

med max 22 personer i den lille sal 

nedenunder. 

PRÆST 
PAUL PETERSEN 

61 70 72 79 

FORSTANDERE 
MARIUS KEYN JANSEN 

27 64 98 43 

PER ARILD STRUKSNES 

48 47 32 90 
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Kirkelige aktiviteter. 

Menighedens nyvalgte bestyrelse 

• Der arbejdes på et møde i juli måned, men endelig dato er endnu ikke fastlagt. 

Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ved Rundetårn – bemærk: ikke den 21. juli  
• 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 Lis eller Elin. 

Aftenkirke – ”Løft dit hoved og glæd dig!” 
• Sommerens aftenkirke fortsætter i juli: 

• Fredag den 2.juli: ”den himmelske helligdom”. 

• Fredag 16. juli: ”dommen”. 

• Fællessang, læsninger og andagt. Et let måltid serveres fra kl. 18.00. 
o Der er planlagt aftenkirke også følgende fredage: 
o Den 6. og 20. august og den 3. september. 

Bibelstudiegruppen hver tirsdag kl. 17.30 holder pause i juli måned 

Embedspersoner  
• Valget af embedspersoner for opgaver i menigheden for 2021-22 foregik ved 

menighedsmødet den 14. juni.  

• Nyvalgte forstandere er Per Arild Struksnes (Peps) og Marius Keyn Jansen. 

• Hele listen er hængt op på menighedens opslagstavler. 

• Uløste opgaver eller nye behov vil blive varetaget af bestyrelsen. 

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
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Glem ikke fremtiden!  
Af Pastor Paul Petersen 

Kan man glemme fremtiden?  

Er du af og til glemsom? Hvis det er tilfældet, er det så ikke fortiden, du glemmer? 

I Klagesangene anvender Jeremias et pudsigt udtryk, når han rent bogstaveligt 
siger om Jerusalem, at hun, altså byen, ”ikke huskede sin fremtid.” (Klag 1,9). Han 
bruger her udsagnsordet for ”at huske” (zakar); den negative vending betyder 
altså, at hun ”glemte.”. I den nye oversættelse er udtrykket oversat med, at ”hun 
tænkte ikke på, hvordan det ville ende . . .” Jerusalem og templet blev i år 586 
f.v.t. ødelagt af kong Nebukadnesar af Babylon. Jeremias’ ord er brugt i en 
beskrivelse af Jerusalems tragiske endeligt.  

Men kan man glemme fremtiden? Hvordan kan man glemme noget, man endnu 
ikke har oplevet? 

Svaret er egentlig enkelt. At ”glemme fremtiden” vil sige, at man ignorerer 
advarsler, og at man er ligegyldig med konsekvenserne af sine handlinger. Man 
overser, at der gælder love for årsag og virkning.  

Hvis jeg lever umådeholdent og hengiver mig til et liv i nydelse, ignorerer jeg, at 
en umådeholden livsførelse kan føre til sygdom, mangeårig svækkelse og en trist 
tilværelse. Hvis jeg som student er ligeglad med studierne, glemmer jeg, at der 
kommer en eksamensdag! 

Derfor: husk! Glem ikke! Gud har forberedt en fremtid for dig og mig. Husk 
samværet med Gud hver uge på sabbatsdagen (2 Mos 20,8, også fra zakar). Glem 
ikke, at Gud har tilgivet dig for dine tidligere synder (2 Pet 1,9). Lev livet i dag i 
forventning om den fremtid, der venter. 

 

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. Han vil 
altså fortsætte som ”aktiv pensionist” og tilegne mere af sin tid til arbejdet med vores nye 
internationale SDA bibelkommentar. Her er Paul medredaktør, forfatter af 
kommentarerne til Habakkuk og Apostlenes Gerninger og bidragyder til kommentaren til 
Daniels Bog. 

 

 
 

Gudstjenester i juli. 

Dato Prædikant Gave til 

03 Marius Keyn Jansen SABUS – Adventistkirkens børne- 
og ungdomsarbejde 

10 Henning Hesselbjerg Menighedens udgifter 

17 Thomas Müller – 125 ås jubilæum 
for Ebenezer-bygningen 

Menighedens mission 

24 Bent Olsen Menighedens udgifter 

31 Paul Petersen Menighedens mission 

Tak for gaven. 
Sabbatten den 19. juni optog vi en gave til børnebibelskole i Uganda, et projekt 
sat i gang af Steen Wilstrup. Der blev til denne kollekt givet kr. 3338,50. Det er et 
stort og flot beløb, som der hermed takkes for. Vi glæder os til at høre mere fra 
Uganda projektet. 

125-års jubilæum. 

• I juli måned er Ebenezer kirkebygning 125 år.  

• Unionens formand prædiker ved formiddagens gudstjeneste den 17. juli. 
Om eftermiddagen er der interviews og indslag bl.a. ved HASDA og 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. 

• Af hensyn til plads og spisning er det nødvendigt at melde sig til. Der 
ligger tilmeldingsblanketter på bordet i forhallen, eller du kan tilmelde dig 
på kirkens hjemmeside. 

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 


