ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
Bedemøde. Grundet sommerferie bliver derKØBENHAVN
officielt ingen bedemøder i
juli måned.

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

JULI 2022

Aftenkirke. Der bliver ingen aftenkirke i juli måned.
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.

JANUAR 2019

HVER SABBAT

MÅNED 2019

Studiekreds om tirsdagen holder sommerlukket i juli. Starttidspunkt
i august kommer senere.

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15

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.
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.

Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid

PRÆST

FORSTANDERE
kobenhavn.adventistkirke.dk

Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

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

MÅNEDENS TEKST& TANKE

PÅ SABBATTEN

ADVENTISTKIRKEN
Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde:KØBENHAVN
den time er allerede

Gudstjenester i juli

Tid til at vågne op

kommet, da I skal stå op af søvne; thi frelsen er os nærmere nu, end da
vi blev troende. Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge
mørkets gerninger og iføre os lysets våben. Rom. 13, 11. 12.
Den store strid nærmer sig sin afslutning. Nyheder om ulykker på land og hav
vidner om, at alle tings ende er nær. Krig og rygter om krig fortæller det. Skulle den
kristnes puls ikke slå hurtigere, når han aner de store begivenheder ret forude?
Herren kommer. Vi hører Guds fodtrin nærme sig.
Vi må ikke lade kundskaben om Kristi nært forestående komme miste sin kraft, så
vi bliver ligegyldige og uopmærksomme og slumrer ind. Da vil vi blive ufølsomme
og ligegyldige over for virkeligheden. I søvnen befinder vi os i en urealistisk verden
og er os ikke bevidst, hvad der sker omkring os.
Der er nogle, som er omgivet af sandhedens strålende lys, og alligevel er
ufølsomme over for det. De er tryllebundet af fjenden, bjergtaget af hans
trolddomsmagt. De bereder sig ikke for den store dag, som snart skal komme over
verden. De synes absolut upåvirkelige af sandheden.

MÅNED 2019

Er der ikke nogle af de unge, som er vågne? De, som ser, at natten kommer, men
også morgenen, bør virke med utrættelig energi for at vække deres sovende
kammerater. H vis de ikke indser faren, de er i, da bed for dem, og vis dem ved dit
eget liv og din karakter, at du tror, at Kristus kommer snart. ... Det hurtigt
aftagende tidsrum mellem os og evigheden burde gøre endnu dybere indtryk på
os. For hver dag, der går, har vi mindre tid til arbejdet med at fuldende
karakterdannelsen.
Når nu der er så mange, som sover, så mange, som på selve grænsen til den evige
verden bortødsler kostbar tid i skødesløs ligegyldighed, så må vi, som tror, være
ædru, vågne, alvorlige og flittige. Vi må våge og bede.
Kære ven, har du gjort din lampe i stand - har du lys i den?
Ellen G. White – Herren Kommer s. 220
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Prædikant
Dennis Møller
Paul Birch Petersen
Ann-Eva Wilstrup
Solveig Nutzhorn
Lasse Flinker

ADVENTISTKIRKEN
Gave KØBENHAVN
SABUS
Menighedens udgifter
Hjælpekassen
Mission
Lokaleleje

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

MÅNED 2019

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

