ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
Menighedens bestyrelse mødes mandag den 6. december kl. 17.15. Har du emner,
du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst nogle dage før.
KØBENHAVN
Kirkelige aktiviteter.

Bedemøde hver torsdag kl. 16.30-17.30 i lille sal.
Aftenkirke fredag 3. december 2021: Jesu Genkomst (se højre midterside)
Aftenkirke fredag 7. januar 2022: Skabelsen
Aftenkirke fredag 11. februar 2022: Babylon er faldet ved Lasse Flinker (2. sabbat i)
Aftenkirke fredag 4. marts 2022: Refærdiggørelse ved tro ved Kenneth Jørgensen

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

December 2021

Gademission i december 2021: onsdag 15. og søndag 19. kl. 10-17.30
Det er en helt speciel tid på året, 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 disse dage.

HVER SABBAT
JANUAR 2019

MÅNED 2019

GUDSTJENESTE: 11.15

Studiekreds kl. 17.30 spisning, 18.30 bibelstudium
7. og 14. december 2021. I det nye år mødes vi den 4. januar 2022.
Tilmelding til Elin, 51 96 98 54.

Efter gudstjenesten inviteres alle
til sammenskudsmåltid

Menighedsmissionsmøde planlagt til mandag den 10. januar 2022 kl. 17-19.
Alle er velkomne til at deltage. Vi fortsætter med forberedelserne til Daniel Pels
besøg med aftenmøder sidst i marts måned. Kenneth Jørgensen kommer til
Aftenkirke fredag 4. marts samt temadag 5. marts om Retfærdiggørelse ved tro.
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.

kobenhavn.adventistkirke.dk
Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

BIBELSTUDIUM: 9.45

PRÆST

FORSTANDERE
MARIUS KEYN JANSEN
27 64 98 43
PER ARILD STRUKSNES
20 30 02 79

MÅNEDENS TEKST& TANKE
ADVENTISTKIRKEN
”Åndens udgydelse i apostlenes dage var tidligregnen – og dens resultater var
KØBENHAVN
vidunderlige. Men sildigregnen vil blive endnu mere
rigelig.” – 8T 21 (1904).
Løftet om sildigregnen

”Når afslutningen på jordens høst nærmer sig, vil en særlig udgydelse af åndelig
nåde forberede menigheden for Menneskesønnens komme. Åndens udgydelse
lignes ved sildigregnens fald.” – AA 5 (1911).
”Før Guds straffedomme rammer jorden, vil der ske en genoplivelse af sand
kristendom, som man ikke har set siden apostlenes dage. Gud vil udgyde sin Ånd
og kraft over sine børn.” – GC 464 (1911).
”Sildigregnen vil fremkalde det høje råb”

MÅNED 2019
”På den tid vil ”sildigregnen” eller vederkvægelsen fra Herrens åsyn komme for at
give styrke til den tredie engels høje råb og berede de hellige til at holde ud, når
de syv sidste plager falder.” – EW 86 (1854)
”Jeg hørte dem, der var klædt i hvide rustninger, forkynde sandheden med stor
magt. Det havde sin virkning… Jeg spurgte, hvad der havde bevirket denne store
forandring. Og englen svarede: ”Det er sildigregnen, vederkvægelsen fra Herrens
åsyn, den tredie engels høje råb.” EW 271 (1858).
”Sildigregnen bevirker omvendelse. Den udvikler en kristen karakter.”
”Vi kan ikke på noget tidspunkt i vor erfaring undvære det, der satte os i stand til
at begynde at vandre på livets vej. De velsignelser, vi modtog under tidligregnen,
er nødvendige for os lige til det sidste … Når vi beder Gud om Helligånden, vil den
gøre os ydmyge og vise os, hvor afhængige vi er af, at Gud vil skænke os
sildigregnen.” – TM 507, 509 (1897).
Fra ”Det skal ske i de sidste dage” side 184-186

PÅ SABBATTEN
Gudstjenester i december
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Prædikant
Jay Krüger
Henrik Pedersen
Bent Olsen
Henning Hesselbjerg

ADVENTISTKIRKEN
Gave til
Webkirke
KØBENHAVN
Menighedens udgifter
Mission
Menighedens udgifter

Aftenkirke fredag den 3. december kl. 19-20, let varmt måltid kl. 18.00
”Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.”
Taler: Beathe Krüger TEMA: Jesus kommer

MÅNED 2019

Vi synger sammen, lytter til Guds ord, Beathe synger nogle af sine sange.
Alle er velkomne til en velsignet aften!
Temadag sabbatten den 4. december over temaet: Jesu genkomst
Taler: Jay Krüger. Jay taler på engelsk. Der bliver oversættelse til dansk.

Se sabbattens gudstjeneste på Youtube (Sabbatsgudstjenesten)
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 etc.
Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829
MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G

