ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN
Menighedsmøde 2. maj kl. 19.15: Planlægning af efterårets

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

Menighedens bestyrelse mødes mandag 2. maj kl. 17.15. Har du
emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst
nogle dage før.

MAJ 2022

arrangementer.
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

Aftenkirke fredag 13.maj kl.19: Kenneth Jørgensen:se højre midterside.

HVER SABBAT

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

MÅNED 2019

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15

Studiekreds hver tirsdag. Spisning kl. 17.30. Studium kl. 18.30-19.30.
Tilmelding 51969854 . Info om eventuelle aflysninger samme sted.

Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid.

Sammenskudsmåltid/Pot Luck. 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.
Lokaleleje og rengøring. Det koster penge at holde vores lokaler. Derfor
vil vi gerne opfordre vores medlemmer til at give et månedlig tilskud til
lokaleleje og rengøring. Beløbet er 125,00 for lokaleleje og 50,00 til
rengøring. Beløbene kan overføres til Kontonr. 2520 6284570829, eller i
en konvolut til kassereren. På forhånd tak for dit bidrag.
Per Arild Struksnes.
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
Frelsesplanen

ADVENTISTKIRKEN
“Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige
magt skænket os gennem kundskab om ham,
som kaldte os ved
KØBENHAVN
sin herlighed og guddomskraft.” 2 Pet. 1, 3.

Mennesket kan kun følge loven ved tro på Kristus. Mennesket kan
ikke frelse sig selv, men Guds Søn kæmper for os, og vi opnår
fordelen ved at tage imod hans guddommelige egenskaber. Når
mennesket tager imod Kristi retfærdighed, får det del i den
guddommelige natur, og det bliver muligt at holde Guds bud og leve.
Peter siger:. . . ”Derved har han også skænket os sine dyrebare og
største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i
verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur.”

MÅNED 2019

Sandheden i Jesus betyder lydighed mod ethvert Guds bud. Det
drejer sig om sindelaget. Bibelsk helliggørelse er ikke nogen forloren
helliggørelse, der bygger på behagelige følelser og impulser, uden en
grundig søgen efter sandheden som en skjult skat i Skriften. Bibelsk
helliggørelse fører til kendskab om Guds krav og lydighed mod dem.
Der venter dem, som holder Guds bud, en ren og hellig himmel. Den
er værd en livslang, udholdende og utrættelig indsats. Satan står på
din højre og venstre side, både foran og bag dig. Han forsyner alle
dem, der ikke værdsætter sandheden i Jesus, med sit blændværk.
Denne ødelægger og overrumpler dig og forkrøbler alle dine
anstrengelser. Men der er en livets krone at vinde, et liv, der
sidestilles med Guds liv. De, som ikke lukker hjerte og sind for enhver
erkendelse, vil erfare en hellig og retfærdig Guds kærlighed, for den
er et utroligt princip, der virker på en mystisk og forunderlig måde for
at sikre slægtens frelse.

Ellen G. White – Kristus Alene s. 139 (uddrag).

PÅ SABBATTEN
ADVENTISTKIRKEN
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Gudstjenester i maj
Dato
7
14
21
28

Marius Keyn Jansen
Arr. lokalt

Menighedens udgifter
Årsmødegaven, se nedenfor

Årsmødegaven går til integrationsarbejde for flygtninge og indvandrere.
Der mangler materiale på deres eget sprog og hjælp til praktiske ting.
Aftenkirke fredag den 13. maj kl.19.00: ”Hvilken tro giver fred i
hjertet?”, del 1. Tema fra Åbenbaringens bog kapitel 14, 6-12 om ”de tre
engles budskaber”. Taler: Kenneth Jørgensen, Norge.
Gratis lun ret kl. 18.00.

MÅNED 2019

Temasabbat 11.15 + ca. 14.00: ” Hvilken tro giver fred i hjertet?”, del 2
og 3 ved Kenneth Jørgensen. Hvad betyder ”retfærdiggørelse ved tro?”
"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.
Webkirke.dk. Hver fredag aften kl. 20.00 arrangeres aftenkirke. Lørdag
formiddag er der sabbatsskole kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 11.00.
Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829
MobilePay: 38881 (KUN til kollekter):sabbatsskolen, skriv S,
gudstjenesten G

