ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN
Menighedsmøde 13. juni kl. 19.15: Planlægning af efterårets

Menighedens bestyrelse mødes mandag 13. juni kl. 17.15. Har du
emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst
nogle dage før.

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

arrangementer.

Juni 2022

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.

JANUAR 2019

HVER SABBAT

Aftenkirke fredag 10. juni kl. 19: Per Arild Struksnes ”Hvad sker der,
når vi dør?”

MÅNED 2019

BIBELSTUDIUM: 9.45

Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ca. ved Rundetårn. Har du lyst
til at deltage, så kontakt Lena, Lis, Ann Eva eller Elin. Bed hver uge for
dette arrangement, at vi må være Guds repræsentanter i mødet med
mennesker.

GUDSTJENESTE: 11.15
Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid

Studiekreds om tirsdagen holder sommerlukket i juni og juli.
Starttidspunkt i august kommer senere.
Sammenskudsmåltid/Pot Luck. Vær alle velkomne til at deltage i
måltidet efter gudstjenesten hver sabbat. Har du mulighed for at tage lidt
mad med, er det fint. Det vigtigste er, 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

PRÆST

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

MÅNEDENS TEKST& TANKE
En ny sang i vore hjerter

ADVENTISTKIRKEN
En ny sang lagde han i min mund, en lovsang til vor Gud. Mange
skal se det og frygte og stole på Herren. - Sl.40,4.
KØBENHAVN
Den, der tror på Kristus, bliver ét med Kristus, så han kan stille Guds
herlighed til skue, for Gud har lagt en ny sang i hans mund, en
lovsang til Gud. Han ønsker daglig at vide mere om Kristus, så han
kan blive mere lig ham. Han forstår åndelige ting og finder behag i at
tænke på Kristus, og idet han betragter Kristus, forvandles han
umærkeligt i Kristi billede.... Han stoler ikke på, hvad han selv kan
gøre for at blive antagelig for Gud, men forlader sig helt og fuldt på
Kristi retfærdigheds fortjenester. Dog er han klar over, at han ikke kan
være efterladende og samtidig være et Guds barn. Han gransker i
skrifterne, der fortæller ham om Kristus, det fuldkomne mønster.

MÅNED 2019

Dyrebar sandhed oplades for hans sind, og han modtager den i sin
sjæls inderste helligdom. Verdens tillokkelser mister deres tiltrækning
for ham, og evighedens herlighed og værdi åbnes for ham. Han kan
sige med apostelen: "Men vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra
Gud." 1Kor 2,12.
Den, der har en ægte erfaring i det, der hører Guds rige til, vil ikke
være ligegyldig over for dem, der er i mørke, men vil spørge: Hvad
ville Jesus sige til disse nødlidende sjæle? Han vil prøve at lade sit lys
skinne, Han vil bede om visdom, nåde og takt, så han kan vide,
hvorledes han skal sige et ord i rette tid til den, der er træt. I stedet for
at indlade sig i ligegyldig samtale og tage del i spøg og skæmt vil han
som en trofast forvalter af Guds nåde udnytte anledningen fuldt ud, og
den sæd, der er sået, vil spire frem og bære frugt til evigt liv.
Sandhedens skat er i hans hjerte, og han bringer glædesbud. Livets
kildespring er i hans hjerte, og levende strømme vælder frem.
Ellen G. White – At jeg må kende Ham s. 154.

PÅ SABBATTEN
Gudstjenester i juni
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Per Arild Struksnes
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Aftenkirke fredag den 10. juni kl.19.00: v/Per Arild Struksnes:
”Hvad sker der, når vi dør?”.
Kl. 18 er der en lun ret i stueetagen. Vær alle velkomne.

MÅNED 2019

"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. Hver fredag aften kl. 20.00 arrangeres
aftenkirke. Sabbats formiddag er der bibelstudium 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 (kun til kollekter): 38881 – For sabbatsskolen: skriv S, for
gudstjenesten G

