ØVRIGE AKTIVETER

VELKOMMEN

Menighedens bestyrelse mandag 5. september kl. 17.15. Har du
emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst
nogle dage før.

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN
Menighedsmissionsmøde mandag 5. september
kl. 19.15: Kom og

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

hør seneste nyt om efterårets arrangementer..

SEPTEMBER 2022

BEDEMØDE hver onsdag kl. 18-19.
Gademission hver onsdag kl. 14-17.30 ca. ved Rundetårn. Har du lyst
til at deltage, så kontakt Lena, Lis, Ann Eva eller Elin. I oktober måned
bliver der kun gademission den 14. oktober på Kulturnat København kl. 924. Sæt nogle timer af til at deltage denne dag.

JANUAR 2019

HVER SABBAT

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 tale.

MÅNED 2019

Hjælpeaktion 2022
Årets hjælpeaktionsdag falder på den 25. september, hvor vi er en lille
gruppe, der samles i kirken kl. 13.00 og som sædvanligt tager ud til vores
distrikt i Valby for at samle ind til støtte for verdens nødlidende. Efter
indsamlingen tager vi tilbage til kirken, tæller pengene op og spiser Lenas
suppe.
Da indsamlingsloven er blevet strammet, hvilket betyder, at man kun må
banke på døre hos folk man kender, er vi i år begrænset og må også tage
andre indsamlingsmetoder i brug. ADRA foreslår, at vi sætter
indsamlingsbøtter op i butikker eller samler ind på vores egen villavej. Det
må man gerne. Det er selvfølgelig også okay at samle ind hos familie og
venner og selv at give et bidrag! Ligeledes må man gerne dele
hjælpeaktionsblade ud.
Kontakt mig, hvis du vil vide mere eller ønsker materiale enten på mob.
31 22 19 12 eller på mail lis@bucka-christensen.dk
kobenhavn.adventistkirke.dk
Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

BIBELSTUDIUM: 9.45
GUDSTJENESTE: 11.15
Efter gudstjenesten inviteres alle til
sammenskudsmåltid

PRÆST

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

MÅNEDENS TEKST OG TANKE

PÅ SABBATTEN

Frelsesplanen
Gudstjenester i september

"Den store strid, der havde stået på så længe i denne verden, var nu
afgjort, og Kristus var sejrherre. Med hans død besvaredes
spørgsmålet, om Faderen og Sønnen nærede så stor kærlighed til
menneskene, at de ville vise selvfornægtelse og en opofrelsens ånd.
Hvis loven kunne forandres, kunne mennesket være blevet frelst
uden Kristi offer; men det, at det var nødvendigt for Kristus at give sit
liv for den faldne menneskehed, beviser, at Guds lov ikke fritager
nogen synder for dens krav på ham. Det blev bevist, at syndens løn
er døden. Da Kristus døde, var Satans tilintetgørelse sikret. Men hvis
loven blev ophævet på korset, som mange hævder, udholdt Guds
kære Søn smerte og døden blot for at give Satan, hvad han ønskede.
Så ville ondskabens fyrste have vundet en sejr, for da ville hans
anklager mod Guds regering være blevet bekræftet. At Kristus bar
straffen for menneskenes overtrædelser, er netop et vægtigt
argument for alle skabte væsener på, at loven er uforanderlig, at Gud
er retfærdig, barmhjertig og selvfornægtende, og at evig retfærdighed
og barmhjertighed forenes i Guds regerings styrelse.”
Ellen G. White – Patriarker og Profeter s. 35,36.
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 Konto nr. 2520 6284570829, eller i en
konvolut til kassereren. På forhånd tak for dit bidrag.

Dato
3
10
17
24

Prædikant
Kasper Struksnes
Philip Manojlovic
Per Arild Struksnes
Joe Nyamwange

Gave
Vejlefjordskolens elevfond
Mission
Menighedens udgifter
Mission

Aftenkirke fredag den 9. september kl.19.00: v/Per Arild Struksnes
- ”Babylon”. Se eget tillæg.
Vi begynder med et gratis vegetarisk måltid kl. 18.00. Alle velkomne.
Eftermiddagsmøde den 10. september v/Philip Manojlovic.
Tema - Forvandling af karakteren: Kan vores sind og karakter blive
forandret? I dette spændende eftermiddagsmøde skal vi se på,
hvordan Gud arbejder i os, og hvordan vi kan samarbejde med Gud.
Hvad betyder det at være retfærdiggjort? Og hvordan fortsætter vi
vores vandring med Gud og vores kamp mod synden efter vi er
retfærdiggjort?
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, at vi kan dele fællesskabet og troen med
hinanden under frie former under et let måltid.

Kollekter
Information om ugens kollekter og gaver via mobilePay hænger på
opslagstavlen.
Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829
MobilePay: 38881 – For sabbatsskolen, skriv S, for gudstjenesten G

