ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
Menighedens bestyrelse mødes mandag den 30. august. Endnu ingen dato for sept.
Har du emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst
KØBENHAVN
nogle dage før.
Kirkelige aktiviteter.

Bedemøde hver torsdag fra den 2. september kl. 16.30-17.30 i lille sal.
Som menighed er bøn en nødvendighed. Benyt denne anledning til at modtage Guds
velsignelser og ”være der, hvor vi kan modtage lysstråler fra himlen”. VTK s. 108
Aftenkirke fredag den 3. september: se højre midterside.
Sammenskudsmåltid/Pot Luck er begyndt igen. Vær alle velkomne til at deltage.
Har du mulighed for at tage lidt mad med, er det fint. Det vigtigste er dog, at vi kan
dele fællesskabet og troen med hinanden under frie former under et let måltid.
Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ved Rundetårn, sidste gang 29. september
Dog har vi gademission på Kulturnatten fredag den 15. oktober kl. 10-24.
Tilmelding til Elin. Vi er taknemmelige for forbøn for disse dage.
Uddeling af flyers til Den store Strid online serie: søndag den 5. september kl. 10
Studiekreds tirsdag den 7. og 28. september kl. 17.30 spisning, 18.30 bibelstudium
Tilmelding til Elin, 51 96 98 54.
Hjælpeaktion: søndag den 10. oktober kl. 11.00.
Vi mødes i kirken kl. 11.00, hvorefter vi bevæbnet med indsamlingsbøtter fordeler
os i bilerne og drager til Valby til vores kendte distrikter. Vi mødes igen i kirken kl.
14.30, tæller pengene op og fortæller hinanden om vores oplevelser over en
tallerken suppe. Meld gerne snarest tilbage, om du kan være med på
mob. 31 22 19 12 eller på mail lis@bucka-christensen.dk .
Bibelzoom – et godt tilbud! Hver aften kl. 20-21
Du er velkommen til at deltage i et bibelstudium via bibelzoom.dk/deltag.
Fredag og lørdag aften er der vidnesbyrdsmøde.
Bibelzoomen er åben fra kl. 19:30, hvor der er mulighed for at snakke sammen.
Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Bent på
bentvolsen@yahoo.dk eller 2986 8082.
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“For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.”
(Ef 2,8)
For et par år siden var jeg ude at plukke brombær. Sorte, lækre, fyldt med Cvitaminer og andet godt for min krop. Mens jeg plukkede, dukkede pludselig en
tanke op: Det er jo lige som med den frelse, Jesus tilbyder alle mennesker: Den er
gratis! Det koster os ikke en krone, for Jesus har betalt det hele.
Jane og jeg havde boet i vores hus i 19 år, og først dette år opdagede vi det sted,
hvor disse, store, lækre bær befandt sig. I 19 år havde vi gået forbi, uden at vide,
at vi kunne få de lækreste, sundeste bær - helt gratis! Men hvad hjælper det, at de
er gratis, hvis vi ikke tager ud og plukker dem?
Det samme gælder frelsen, som Jesus tilbyder alle mennesker: Hvad hjælper den,
hvis vi ikke "plukker den" og tager den til os? Vi kan ikke gøre noget, som gør os
fortjent til den, for prisen er betalt, lige meget hvad vi gør.
Hvordan kan jeg "plukke" frelsen fra Jesus, så den kan blive virkelig i mit liv? Den
er gratis. Men den tager tid. Brug tid med Jesus, som en ven. Tal til ham i bøn.
Læs om ham i Bibelen.
Måske er der mange, der har set brombærrene, når de er gået forbi. Men de kan
ikke lide dem, tror de i hvert fald. For de har jo aldrig smagt dem... Eller så er det
for besværligt at plukke. Ridser på huden...nej, tak! Og så går de glip af den
fantastiske smagsoplevelse og de vitaminer, som kan holde dem raske i løbet af
vinteren, og måske endda give dem en bedre livskvalitet.
Der er helt sikkert mange, som mener, at de ikke har brug for frelsen hos Jesus. De
har et godt liv, og derfor går de forbi, uden at "plukke frelsen"... Selv om den bare
hænger der, klar til at plukke. Helt gratis...
Den frelse vil hjælpe dig med at gøre dig rask. Fra verdens mest dødelige sygdom.
Bibelen kalder den synd, og alle lider af den. Konsekvensen af den sygdom er død.
Evig død.
Jesus har gjort det muligt, at blive fri for denne sygdom. Det var derfor, han kom
til jorden og døde på korset. Han har betalt prisen. Resten er gratis for os. Er du
villig til at “plukke den”?
Per Arild Struksnes
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Aftenkirken fredag den 3. september kl. 19-20, let varmt måltid kl. 18.00
”Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”
Taler: Lasse Flinker.
TEMA: GUD SOM SKABER
"Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder."
Vi synger sammen, lytter til Guds ord og hører om Gud som skaber.
Alle er velkomne!
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Klik gerne ind på YouTube-kanalen: Qure Bibelcamp.
Her finder du bibelundervisning, musikvideoer med opbyggende, kristen musik,
og kristne børneprogrammer.
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.
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

