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Aftenkirke fredag 3. februar 2023 kl. 19.00: v. Per Arild Struksnes. Se 
højre midterside. 
Menighedens bestyrelse mødes mandag 6. februar 2023 kl. 16.45.  
Har du emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af 
forstanderne, helst nogle dage før. 
Menighedsmissionsmøde mandag 6. februar 2023 kl. 19.00: 1. Vi vil 
planlægge de sidste ting til Daniel Pels møder i Vartov sidst i marts . 2. 
Referat fra møde med Viktor fra Ukraine om missionstiltag for ukrainere i 
København. 
Hjemløse hver tirsdag kl. 14-16. Vi forbereder kl.13. Har du lyst til at 
hjælpe til, da kontakt Elin. 
Bibelstudium hver onsdag kl. 16.45. Vi læser 1 Korintherbrev og ser 
Bibelens baggrund for vore trospunkter med spændende dybder og 
tanker. Tilmelding til Solveig/Elin. 
BØN hver aften kl. 19.00-19.30 I forbindelse med 10 days of prayer 
begyndte vi en online-bedegruppe, som vi gerne vil fortsætte med. Det vil 
foregå på appen “Telegram” (du kan finde appen i AppStore eller 
GooglePlay). Når du har hentet og installeret appen, kan du scanne 
følgende QR-kode - så kommer du med i bedegruppen.  
Vi vil prøve at bede hver dag kl. 19.00-19.30. Du er meget velkommen til 
at være med noget af tiden eller hele tiden, at blot lytte, bede, og dele. Vi 
tror, at vi har brug for bøn i vores menighed, og dette tilbud gør det muligt 
at mødes, selv om du er derhjemme. Indtil videre holder vi derfor pause 
med bedemøderne onsdag aften.Kh Peps. 

 

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.                                         
                                      kobenhavn.adventistkirke.dk   

                                                   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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    

  MÅNEDENS TEKST & TANKE 

ADVENTISTKIRKEN  

KØBENHAVN 

 

 

 

MÅNED 2019 

                                     
                      Guds kærlighed til menneskene 

Gud har knyttet vort hjerte til sig ved utallige tegn på himmelen og på 
Jorden. Han har søgt at åbenbare sig for os gennem naturen og ved 
de stærkeste og ømmeste jordiske bånd, som menneskehjertet 
kender. Og dog er disse blot et ufuldkomment udtryk for hans 
kærlighed. Skønt Gud havde givet alle disse beviser på sin kærlighed, 
forblindede sjælefjenden menneskene, så de betragtede Gud med 
frygt og anså ham for at være streng og uforsonlig. Satan fik 
menneskene til at forestille sig Gud som et væsen, hvis fornemste 
egenskab er streng retfærdighed, - som en hård dommer, en barsk, 
fordringsfuld gældsherre. Han skildrede Skaberen som et væsen, der 
våger med nidkære øjne for at opdage menneskenes vildfarelser og 
fejl, så han kan hjemsøge dem med sine straffe. For at fjerne denne 
mørke skygge og åbenbare Guds evige kærlighed kom Jesus ned til 
denne Jord og tog bolig blandt menneskene. 

Guds Søn kom fra Himmelen for at åbenbare Faderen. "Ingen har 
nogensinde set Gud; den enbårne, som selv er Gud, og som er i 
Faderens favn, han er blevet hans tolk." "Ingen kender Faderen uden 
Sønnen og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham." Joh. 1, 18; 
Matt. 11, 27. Da en af disciplene sagde til Jesus: "Vis os Faderen," 
svarede han: "Så lang en tid har jeg været hos jer, og du har ikke lært 
mig at kende, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvordan 
kan du så sige: 'Vis os Faderen?'" Joh. 14,8.9. 
 
Jesus sagde, da han beskrev sin jordiske mission: "Herrens Ånd er 
over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til 
fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, 
og for blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed." 
Luk. 4, 18. Dette var Jesu gerning.  

 
                         Ellen G. White – Vejen til Kristus s.9,10,11. 

 

 

 

 

Gudstjenester i februar 

Dato Prædikant Gave 
4 Per Arild Struksnes Integrationsarbejde. Unionen 

11 Lasse Flinker Projekt Daniel Pel 
18 Henrik Pedersen Mission 
25 Marius Keyn Jansen Menighedens udgifter 

Kom til: 
Aftenkirke fredag den 3. februar kl. 19 v. Per Arild Struksnes.  
Emne: Betimelige råd. Trofast forvaltning 
Ellen G White har skrevet meget om, hvordan vi skal forvalte de midler, 
som Gud har givet os.  
Hvis vi fulgte de råd, Gud har givet hende, er der nogle utrolige løfter til 
både dig som privatperson og til vores menighed om, hvordan Gud 
ønsker at velsigne.  
Vi spiser sammen kl. 18, kl. 19.00 synger vi, læser og lytter til ordet. 
 
Gudstjenesten i Adventistkirken København bliver streamet på YouTube 
hver sabbat kl. 11.15. Søg på Adventistkirken København. 

"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. 
 
Kollekter 
Information om ugens kollekter og gaver hænger hver uge på vores 
opslagstavle, både indkomne beløb samt beløb via mobilePay.  
Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829 

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

MobilePay kan KUN benyttes til kollekter. 
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http://bibelzoom.dk/deltag

