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Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ved Rundetårn - ikke den 4. august
•
•

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.

Uddeling af flyer om offentlig zoom serie ved Lasse Flinker 19. september - 18.
november.
•
•

August 2021

Lasse Flinker begynder sin serie af offentlige møder på zoom i september hver
søndag og torsdag.
I foråret blev der fra kirken delt mange eksemplarer af Den store Strid ud med
henblik på, at de samme mennesker senere skulle få en flyer om dette. Møderne er
klar. Ligeledes er flyerne snart klar til afsendelse, således at de kan deles ud med
start ca. 15. august og resten af måneden og begyndelsen af september måned. Der
vil være uddeling på hverdage og søndage i løbet af denne tid, så husk at afsætte tid
til dette. Henvendelse til Marius, Per eller Elin.

HVER SABBAT
JANUAR 2019

MÅNED 2019
Tirsdage studiekreds begynder igen den 10. august 18.30 – spisning kl. 17.30
•

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15

Tilmelding til Elin, tlf. 51 96 98 54 - hør nærmere for eventuelle ferie-ændringer.

Aftenkirke i august:
•
•
•

Fredag den 6. august ved Per Arild Struksnes: Jesus kommer – er du beredt!
Fredag den 20. august: endnu i støbeskeen
Spisning fra kl. 18.00. Program i kirken 19.00-20.00

Fra august er der atter
fællesspisning efter
Gudstjenesten.

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: bibelstudium via bibelzoom.dk/deltag. I august
måned gennemgås bl.a. Nehemias’ Bog.
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

PRÆST
PAUL PETERSEN
61 70 72 79

FORSTANDERE
MARIUS KEYN JANSEN
27 64 98 43
PER ARILD STRUKSNES
48 47 32 90

MÅNEDENS TEKST& TANKE
ADVENTISTKIRKEN
Som syvendedagsadventister tror vi på og tilbeder den treenige Gud. Vi tror på
Gud som Fader, Søn og Helligånd, tre personer iKØBENHAVN
ét guddommeligt væsen. Dette er
ikke blot en teoretisk teologisk bekendelse, men er afgørende for vores
Vi tilbeder en treenig Gud – Af Pastor Paul B. Petersen

kristendomsforståelse og for vores trosliv.
I modsætning til muslimer og jøder tror vi, at Guddommen i sig selv er et
personfællesskab af kærlighed. Og Gud sendte ikke et skabt væsen for at frelse os.
I Jesus kender vi Gud selv som person. Ånden, som gennem Skriften og i vores
personlige liv åbenbarer Jesus for os, er en person i denne Guddom.
Det Nye Testamente taler på mange måder om den treenige Gud.
Missionsbefalingen (Matt 28,18-20) gør det klart, at Faderen, Sønnen og
Helligånden er ét: de har ét navn. Men oftest beskrives de tre personer i lyset af
deres gerning for menneskets frelse, deres funktion. Sammen om alt udfører hver
af de guddommelige personer dog deres særlige gerning. Jesus blev menneske,
døde for os på Golgata og tjener som vores himmelske ypperstepræst. Ånden
giver enhed (jf. Ef 4,1-6) og udruster menigheden til tjeneste (1 Kor 12,4-6).

MÅNED 2019

PÅ SABBATTEN
Gudstjenester august.
Dato
07
14
21
28

Prædikant
Per Arild Struksnes
Missionsprogram
Bent Olsen

ADVENTISTKIRKEN
Gave til
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Menighedens udgifter
Menighedens mission
Menighedens udgifter

Fra Ebenezers 125-års jubilæum.

MÅNED 2019

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet
jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matt 28,18-20
Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men
Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som
virker alt i alle. 1 Kor 12,4-6.
Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I
fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i
kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og
én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles
fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Ef 4,1-6

Pastor Paul B. Petersen går på pension den 1. september. Da han holder ferie i august
måned, er hans tjenestetid i AKK forbi efter fire års tilknytning. Vi afventer beslutning fra
den nyvalgte unionsbestyrelse mht. det fremtidige pastorale ansvar for menigheden.

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

