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Menighedens bestyrelse mødes mandag 3. oktober kl. 17.15. Har du emner, du 
ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst nogle dage før.  
Menighedsmissionsmøde mandag 3. oktober kl. 19.15: Hvordan går det med 
Sandelins besøg? Vi får besøg af bibelgruppen fra Lund 22. okt. med missions-
eftermiddag, Sulvain Romain fra 28.-31. okt. Vær med til at planlægge disse ting.  

Aftenkirke fredag 7. oktober kl. 19: The Sandelins. Se højre midterside. 

Bibelstudium hver onsdag kl. 16.30-17.45. Vi gennemgår vore trospunkter ud 
fra bibelske tekster. Kom og få genopfrisket og fornyet det, vi tror på, og få den 
bibelske glæde, så du nemt at give det videre til andre.  

Tilmelding og info: Solveig, 6130 0730/solveignutzhorn@hotmail.com eller    
Elin, 5196 9854/henninghes@hotmail.com.  

BEDEMØDE hver onsdag kl. 18-19.  

Tredje sidste dag i Gademission v. Rundetårn: 28. sept., 14-17.30, da vi har 
EKSTRA Gademission v. Rundetårn 29. sept. 10-19 med The Sandelins, og:  
 
SPECIEL Gademission 14. oktober på KULTURNAT København 9-24 ved 
Kultorvet. Sæt nogle timer af til at deltage denne dag. Bed for, at vejret bliver 
godt, at mange mennesker vil høre om Gud, tage imod Jesus som deres Frelser, 
og at mange vil hjælpe til denne dag. Husk varmt tøj. 

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. 

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

  
                       kobenhavn.adventistkirke.dk   

 

       Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C 

 

 

https://www.google.dk/maps/place/Suomisvej+5,+1927+Frederiksberg/@55.6796302,12.5538337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46525309c0c00ac1:0xd526e05f14f2a8fd!8m2!3d55.6796272!4d12.5560224
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                          KILDEN TIL ALLE HANDLINGER 

 

”Guds styre er ikke, som Satan gerne vil fremstille det, en urimelig tvang 
grundet på vor blinde underkastelse. Det appellerer til forstanden og 
samvittigheden. "Kom, lad os gå i rette med hinanden." Es. 1. 18. Således 
lyder Skaberens indbydelse til de væsener, han har skabt. Gud tvinger ikke 
sine skabningers vilje. Han kan ikke modtage en tilbedelse, der ikke gives 
godvilligt og med forstand.  
En tvungen underdanighed ville hindre al virkelig udvikling af sjælen og 
karakteren. Den ville gøre mennesket blot til en maskine, og dette er ikke 
Skaberens hensigt. Han vil, at mennesket, kronen på hans skaberværk, skal 
nå frem til den højest mulige udvikling. Han viser os de velsignelsens højder, 
hvortil han ved sin nåde ønsker at føre os. Han indbyder os til at overgive os 
til ham, så han kan virke sin vilje i os. Det står til os selv at vælge, om vi vil 
udfries fra syndens trældom og få del i Guds børns herlige frihed. 
Når vi overgiver os til Gud, må vi nødvendigvis give afkald på alt, hvad der 
vil skille os fra ham. Derfor siger Frelseren: "Således kan da ingen af jer være 
min discipel, uden at han giver afkald på alt, hvad han ejer." Luk. 14, 33. Alt 
det, som drager hjertet bort fra Gud, må fjernes. 
Når Kristus bor i hjertet, vil sjælen være så fuld af hans kærlighed og af 
glæde over samfundet med ham, at et sådant menneske i beskuelsen af 
ham vil glemme sit eget jeg. Kærligheden til Kristus vil blive kilden til alle 
handlinger.”   Ellen G. White - Vejen til Kristus s. 61 

 
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. Bibelzoom er åben fra kl. 19:30, hvor der er mulighed 

for at snakke sammen.  

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829 

MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G 

 
 

 

 

Gudstjenester i oktober 

Dato Prædikant Gave 
1 Lillian Sandbeck  Adra, Katastrofeoffer 
8 Paul Petersen, DÅBsgudstjeneste Mission til Sandelins 

15 Henrik Pedersen Lokaleleje 
22 AFCOE Europe Mission fra Lund Mission  
29 Sylvain Romain Mission til Sulvain Romain 

Aftenkirke fredag 7. oktober kl. 19 med The Sandelins. Spisning kl. 18.                          

De næste par uger vil vi have mulighed for at samarbejde med familien 
Sandelins, som er et ungt missionærægtepar, som det næste år rejser Europa 
rundt for at lave mission. De vil også lave projekter med nogle af vores 
nabomenigheder, men vi får mulighed for at være sammen med dem v. Runde- 
tårn den 29/9, hvor I alle er velkommen til at være med og møde mennesker 
sammen med dem. De arrangerer et spændende projekt: ”Kindness”. 
Fredag den 7/10 vil de til Aftenkirke fortælle mere om deres liv, og inspirere os 
til, hvordan vi alle kan blive mere engagerede i at lave mission. 
I løbet af uge 41 vil vi holde et offentligt møde, hvor de kontakter, vi møder på 
gaden vil blive inviteret til at høre et foredrag af Melvin Sandelin med titlen: 
“More than Life”. 
Fredag den 14/7 er der Kulturnat i København, og her vil vi lave en 
“kunstudstilling” i underetagen, hvor Sandelins har medbragt billeder af de 
forskellige profetiske motiver, vi finder i Bibelen, f.eks dyrene fra Daniels bog og 
Åbenbaringsbogen. Vi håber, at dette kan være en god anledning til at menne-
sker kommer forbi vores kirke, og at vi derigennem kan uddybe profetierne fra 
Bibelen. 
Gudstjenesten i Adventistkirken København bliver streamet på YouTube hver 
sabbat kl. 11.15. Søg på Adventistkirken København. 

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 Struksnes  
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