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ØVRIGE AKTIVETER

Kirkelige aktiviteter.

Menighedens bestyrelse mødes mandag den 25 Oktober. Har du emner, du ønsker 
drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst nogle dage før.
Bedemøde hver torsdag kl. 16.30-17.30 i lille sal.

Aftenkirke fredag den 1. oktober: se højre midterside.
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 .
Kulturnatten med gademission fredag den 15. oktober kl. 10-24.
Det er en helt speciel dag og aften, hvor man kommer til at tale med mange 
mennesker. Folk er motiverede til at standse op og tale om troen. Vi sætter pavillonen 
op og har gasovn med. Tag varmt tøj på
Tilmelding til Lis, Lena eller Elin. Vi er taknemmelige for forbøn for denne dag.

Studiekreds hver tirsdag kl. 17.30 spisning, 18.30 bibelstudium
Tilmelding til Elin, 51 96 98 54.

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.

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.

kobenhavn.adventistkirke.dk

  Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

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
mailto:bentvolsen@yahoo.dk
http://bibelzoom.dk/deltag
mailto:lis@bucka-christensen.dk


                                   

MÅNEDENS TEKST& TANKE PÅ SABBATTEN

“Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over 
dig. Thi se, mørke skjuler jorden og dunkelhed folkene, men over dig skal Herren 
oprinde, over dig skal hans herlighed ses.” Es. 60, 1. 2. 

Misundelse forårsagede det første dødsfald på denne Jord.... Al selviskhed stammer 
fra Satan. Alle mennesker tilhører én stor familie, nemlig Guds familie. De må 
respektere og elske hinanden. De må ikke tillade sig at bruge ord, der sårer eller 
krænker. Ingen må være uærlig så han mister sine medborgeres tillid. Egoisme og 
uretfærdighed skaber sorg. Under denne skadelige indflydelse mister man sin 
finfølelse med hensyn til at elske hinanden, som Kristus har elsket os.

Med Gud som det centrale, er det menighedsmedlemmernes forret at samarbejde i 
kærlighedens og fællesskabets ånd. Kærlighed til Kristus er det princip, der forener 
mennesker med hinanden.
Verden i dag viser alt andet end troskab mod Gud. Ethvert rige, enhver landsdel og 
enhver familie har en tendens til at sætte mennesket i centrum. Mennesker holder af
at bestemme over deres medmennesker.. . . Selvet er handlingens drivkraft. 
Herren opfordrer sit folk til at fjerne sig langt fra enhver anstødssten. Bliv fyldt med 
Helligånden. Evangeliets skønhed kommer til syne, når mennesket forenes med sin 
Gud og sine medmennesker, og når den godhed, som gik tabt ved syndens opståen, 
genskabes i menneskenaturen. Lad menigheden stå frem og blive lys, thi dens lys er 
kommet, og Herrens herlighed er oprundet over den. Måtte dens medlemmer 
kæmpe oprigtigt for at vinde sejr over selvet.

Kristi religion indebærer mere end tilgivelse for synd; den borttager vore synder og 
fylder os i stedet med Helligåndens nådegaver. Den giver os guddommeligt lys og 
glæde i Gud. Den tømmer hjertet for alt vort eget og velsigner os med Kristi iboen. 
Når Kristus bor i os, er vi rene og fri for synden. Så fuldkommes frelsesplanen i vort liv
i al dens herlighed og fylde. Antagelsen af Frelseren bringer fuldkommen fred, 
fuldkommen kærlighed, fuldkommen vished. Kristi karakters skønhed og vellugt, som 
åbenbares i vort liv, vidner om, at Gud i sandhed sendte sin Søn til verden for at være
dens frelser.  

           Ellen G. White, Kristus alene s. 293.

Gudstjenester i oktober

Dato Prædikant Gave til
02 Per Arild Struksnes ADRA Danmarks katastrofefond
09 Lasse Bech Menighedens udgifter
16 Henrik Pedersen Mission
23 Allan Jensen Menighedens udgifter
30 Missionsmøde Børrnebibelskole Uganda

Aftenkirken fredag den 1. oktober kl. 19-20, let varmt måltid kl. 18.00
Taler:  Per Arild Struksnes 
TEMA: Det er ingen tvivl om, at verden er i en sundhedskrise. Bibelen har forudsagt, 
at det er et af tegnene på Jesu andet komme. Hvad siger Bibelen og Profetiens Ånd 
om hvordan vi som menighed og enkeltpersoner skal forholde os til det?
Per Arild Struksnes leder os igennem i løbet af to møder. Det første er til Aftenkirke, 
fredag 1/10 kl. 19.00. Det andet til Gudstjenesten lørdag 2/10 kl. 11.15
Alle er velkomne! 

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


