ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

Menighedens bestyrelse mødes mandag den 22.11. 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.
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
Vi åbner for hjemløse tirsdag den 2. november kl. 14-16 og derefter hver tirsdag. Har
du lyst til at hjælpe til, kan du kontakte Elin eller Lena. Vi glæder os til igen at kunne give
de svage i samfundet en hjælpende hånd med brugt tøj og noget at spise.
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Aftenkirke fredag den 5. November: se højre midterside.

HVER SABBAT

Efterårsmøde Faxe menighed
Faxe menighed inviterer alle menigheder på Sjælland til efterårsmøde, sabbaten den 20.
November. Programmet starter kl. 10, og slutter kl 16.30. Programmet vil indeholde
”tilbedelse, foredrag, sang og musik og noget til ganen.”
Tilmelding til Marius Keyn Jansen på marius@qure.nu eller 2764 9843

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15

Sammenskudsmåltid/Pot Luck er begyndt igen. Vær alle velkomne til at deltage hver
sabbat, efter gudstjenesten. 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.

Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid

Studiekreds tirsdag den kl. 17.30 spisning, 18.30 bibelstudium
NB: tirsdag den 30. november er der aflyst. Tilmelding til Elin, 51 96 98 54.
Julegave til krisecentret på Vodroffsvej
De seneste år har vi været i stand til at glæde dette center med en hyggelig gave, og
bestyrelsen har besluttet at gentage denne gestus i år og gerne gøre det til en fast
juletradition. Betænk dette gode formål den 20. november.
Bibelzoom – et godt tilbud! Hver aften kl. 20-21Du 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

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

MÅNEDENS TEKST& TANKE
Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder,
thi jeres forløsning nærmer sig. Luk 21, 28.
Kristi komme er nærmere nu, end da vi kom til troen. Den store strid
nærmer sig sin afslutning. Guds straffedomme er i landet. De giver os en
højtidelig advarsel, idet de siger: »Vær også I rede; thi Menneskesønnen
kommer i den time, I ikke tænker jer.« Matt 24, 44.
Vi lever i den afsluttende tid af denne Jords historie. Profetien opfyldes i
hast. Prøvetidens timer går hurtigt. Vi har ingen tid at spilde - ikke et øjeblik.
Lad os ikke blive fundet sovende på vor vagt. Lad ingen sige i sit hjerte eller
i sine gerninger: »Min herre lader vente på sig.« Lad budskabet om Kristi
snarlige genkomst lyde med alvorlige, advarende ord. Lad os overalt
overtale mænd og kvinder til at angre og fly fra den kommende vrede.
Herren kommer snart, og vi må være beredte til at møde ham med fred. Lad
os med bestemthed gøre alt, hvad der står i vor magt for at bringe lyset til
dem omkring os. Vi skal ikke være nedslåede, men glade, og vi skal altid
holde os Herren Jesus for øje. Han kommer snart, og vi må være rede og
vente på hans tilsynekomst.
Åh, hvor vil det blive herligt at se ham og blive budt velkommen som hans
genløste! Vi har ventet længe, men vort håb må ikke formørkes. Hvis vi blot
kan få Kongen at se i hans skønhed, vil vi blive velsignet for evigt. Jeg føler
det, som om jeg må råbe: »På hjemvejen!« Vi nærmer os tiden, hvor Kristus
vil komme med kraft og megen herlighed for at hente de løskøbte til deres
evige hjem.
Ellen G. White – Herren Kommer s.311.

PÅ SABBATTEN
Gudstjenester i November
Dato
6
13
20
27

Prædikant
Per Arild Struksnes
Marius Keyn Jansen
Thomas Müller(Nadver)
Philip Manojlovic

Gave
Mission
Bedeugeoffer/Global Mission
Adventsgaven/Krisecenter
Hjælpekassen

Aftenkirken fredag den 5. November kl. 19-20.
TEMA: BØNNENS VELSIGNELSE
Bøn, oplæsning, fællessang, tale. kl. 18 gratis vegetarisk måltid i stueetagen.
Alle er velkomne!
Eftermiddagsmøde sabbaten den 27. november.
Philip Manojlovic, som holder gudstjenesten, vil også holde et
eftermiddagsmøde, efter fællesspisningen.
Bedeugen begynder sabbatten den 6. november og slutter den 13.
november. I denne uge vil der være speciel fokus på bøn.

HUSK at tage hæftet med fra kirken med læsninger for hele ugen.
Vi begynder bedeugen fredag aften den 5. november ved Aftenkirken med
emnet "Bønnens velsignelse" og fortsætter
sabbatten 6. november efter fællesmåltidet
tirsdag 9. november kl. 18.30 (måltid kl. 17.30, tilmelding til Elin)
torsdag 11. november kl. 16.30
sabbatten 13. november efter fællesmåltidet
Parkering
Hvis du parkerer på gaden, har du to timers gratis parkering. Du skal bruge en PApp, f.eks EuroPark, hvor du registrerer din parkering. Har du brug for at parkere
mere end to timer, bliver du nødt til at betale, hvilket også foregår i app´en.

