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MÅNED 2019 

Kirkelige aktiviteter. 

Menighedens bestyrelse mødes mandag 10.01. kl 17.00  Har du emner, du ønsker 
drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst nogle dage før. 
 
Menighedsmøde for alle medlemmer mandag 10.01. kl 19.00.  
 

Bedemøde hver torsdag kl. 16.30-17.30 i lille sal. Vi mødes og beder sammen.  
Alle er velkomne. 
 
Aftenkirke fredag den 7. januar: se højre midterside. 
Aftenkirke fredag den 11. februar: Babylon er faldet ved Lasse Flinker (2. fredag). 
Aftenkirke fredag 4. marts 2022: Retfærdiggørelse ved tro ved Kenneth Jørgensen. 

Studiekreds hver tirsdag kl. 17.30 spisning, 18.30 bibelstudium 
Første gang i det nye år er 4.januar. 
Tilmelding til Elin, 51 96 98 54. 
 
Der er igen åbent for hjemøse fra 4. januar kl. 14.16. Kontakt Elin for info. 

Sammenskudsmåltid/Pot Luck hver sabbat. 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. 

Klik gerne ind på YouTube-kanalen: Qure Bibelcamp.  
Her finder du bibelundervisning, musikvideoer med opbyggende, kristen musik, og 
kristne børneprogrammer. 

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://bibelzoom.dk/deltag
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MÅNED 2019 

2021 er forbi!  En masse minder, måske nogle dårlige, eller gode? 
 Men det er forbi… Noget nyt er blevet til: 2022. 
 
Årsskiftet minder mig om, at Jesus ønsker, at vi skal aflægge det gamle menneske 
og iføre os det nye, idet Paulus siger: “at I skal aflægge det gamle menneske, som 
hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I 
skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med 
sandhedens retfærdighed og fromhed.” (Ef 4,22-24) 
 
Det gamle er værdiløst, ubrugeligt, ja det gamle menneske vil kun føre os i én 
retning til den evige fortabelse, hvor det vil blive ødelagt. Men der er håb! Vi har 
mulighed for at aflægge dette og blive en helt ny skabning. 
“Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er 
blevet til!” (2 Kor 5,17) 
 
Egentlig er det helt utroligt! At vi kan få et helt nyt liv, en helt ny skabning, som  
ødelægges af forføreriske lyster, men som lever i sandhed, retfærdighed og 
fromhed,  hvis vi er i Kristus. Hvis vi ønsker at have forbindelse med ham, så kan 
han skabe et nyt liv, for han er skaber. Han har skabt himmel og jord, ja hele 
universet. Han kan også skabe et nyt liv i os. 
 
“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres 
krop og giver jer et hjerte af kød.” (Ez 36,36) 
Vi kan ikke selv. Vi kan ikke tage os sammen til at blive nye. Men vi kan beslutte, at 
vi vil være hans. At han skal være Herre i vores liv. Og resultatet vil være, at han 
laver de nødvendige ændringer, ja, noget helt nyt! 
Godt nyt år… Se noget nyt er blevet til! 
 
Per Arild Struksnes 
Forstander AKK 

Gudstjenester i januar 

Dato Prædikant Gave til 
1 Marius Keyn Jansen Bibelselskabet 
8 Per Arild Struksnes Til offentlig mødeserie 

15 Ib Melkersen Menighedens udgifter 
22 Henrik Pedersen Mission 
29 Per Arild Struksnes Hjemløse 

 
Aftenkirken fredag den 7. januar kl. 19-20, let varmt måltid kl. 18.00 

TEMA: Skabelsen - Taler:  Per Arild Struksnes  

Den første engel i de tre engles budskaber forkynder, at vi skal “tilbede ham, som 
har skabt himmel og jord og hav og kilder”. Vi bliver henvist til Skaberen! Men 
Bibelens skabelseshistorie er “under pres”. Mange kristne tror, at det er en 
“fabel”, og en del tror heller ikke på, at det var på 7 bogstavelige dage at 
skabelsen blev færdiggjort.  
Vi kigger på, hvilken betydning det har for vores tro, at vi tror, at Gud skabte på 
kort tid. - Vi synger sammen, lytter til Guds ord og hører om Gud. Alle er 
velkomne!  
 
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 

MobilePay  må KUN benyttes til kollekter. 


