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Menighedens bestyrelse mødes mandag 9. januar kl. 16.45.  Har du 
emner, du ønsker drøftet, beder vi dig kontakte en af forstanderne, helst 
nogle dage før. 

 
Menighedsmissionsmøde mandag 9. januar 2023 kl. 18.45:  

1. Daniel Pel kommer til København i slutningen af marts og afholder en 
serie møder i Vartov tæt ved Rådhuspladsen. Dette skal planlægges i 
god tid.  

2. Vi har en gruppe medlemmer fra Ukraine, som har bibelstudium og 
gudstjeneste hver sabbat i den lille sal. Hvordan kan vi gøre mere for 
hinanden som menigheder? Kom med dine gode ideer.  
3. Planlægning af 10 days of Prayer i AKK. 

10 days of Prayer begynder i adventistkirkerne verden over fra 11.-21. 
januar 2023.  Vi vil ved menighedsmissionsmødet sammen drøfte 
detaljerne, så vi bliver mange, der mødes til bøn på forskellig vis.  
 

Aftenkirke fredag 6. januar kl. 19.00: "Den skyldige bliver ikke 
ustraffet." v. Per Arild Struksnes. Se højre midterside. 
 
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. Bibelzoom er åben fra kl. 19:30, hvor der 
er mulighed for at snakke sammen.  

   
                                         
           
 

                       kobenhavn.adventistkirke.dk   

 

       Adresse: Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C 

 

 

http://bibelzoom.dk/deltag
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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 At stole på Gud 

 

Det er ikke Guds vilje, at hans folk skal nedbøjes af bekymring. Men 
vor Herre bedrager os ikke. Han siger ikke til os: "Frygt ikke, der er 
ingen farer på din vej." Han ved, at der er prøvelser og farer, og han 
skjuler det ikke for os. Han siger ikke til sine børn, at han vil tage dem 
ud af en ond, syndig verden, men han henviser dem til et aldrig 
svigtende tilflugtssted. Han sagde: "I verden har I trængsel; men vær 
frimodige, jeg har overvundet verden." Joh. 16,33 

I bjergprædikenen gav Jesus sine disciple en dyrebar undervisning 
med hensyn til nødvendigheden af at stole på Gud. Hensigten med 
denne undervisning var at opmuntre Guds børn gennem alle tider. 
Den er fuld af lærdom og trøst for dem, der lever i de dage. Frelseren 
henviste disciplene til himmelens fugle, som sang deres lovsange 
uden nogen bekymring; for "de sår ikke og høster ikke". Og dog 
sørger den himmelske Fader for dem. Frelseren spørger: "Er I ikke 
meget mere værd end de?" Matt. 6, 26. Den store Skaber, som 
sørger for mennesker og dyr, oplader sin hånd og mætter alle sine 
skabninger. Fuglene i luften er ikke så ringe, at han glemmer dem. 
Han lader ikke føden falde ned i deres næb, men han sørger for 
deres behov. De må samle de frø, han har strøet ud til dem. De må 
skaffe materialet til deres små reder. De må fodre deres unger. De 
går til deres arbejde med sang; thi "jeres himmelske Fader giver dem 
føden". Og "er I ikke meget mere værd end de?"  Er I som tilbeder 
Gud med forstanden og i ånden, ikke mere værd end fuglene? Vil 
han, som gav os livet, som skabte os i sit eget guddommelige billede, 
og som bevarer vort liv, ikke skaffe os, hvad vi behøver, hvis vi blot 
stoler på ham? 

 
                         Ellen G. White – Vejen til Kristus s.183,184. 

 

 

 

 

Gudstjenester i januar 2023 

Dato Prædikant Gave 
7 Dennis Møller Bibelselskabet 
14 Erik Markussen + eft.møde Mission 
21 Thomas Müller, Nadver Projekt Daniel Pel 
28 Per Arild Struksnes Menighedens udgifter 

 
Aftenkirke fredag den 6. januar kl.19.00: v/Per Arild Struksnes  
"Den skyldige bliver ikke ustraffet."Et af kendetegnene på Gud er, at 
han er nådig og barmhjertig. Men Bibelen siger også, at Gud ikke lader 
den skyldige ustraffet.  Betyder det, at Gud er en hævnens Gud, som 
blot venter på, at straffe den, der gør en fejl?  

Kom til aftenkirke den 6/1 kl. 18.00 til spisning og efterfølgende (kl. 
19,00): sang, oplæsning og tid til eftertanke. Du vil opdage, at Gud er en 
fantastisk Gud, som vil gøre alt for at frelse dig! 
 
 
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.” 

 
Kollekter 
Information om ugens kollekter og gaver hænger hver uge på vores 

opslagstavle, både indkomne beløb samt beløb via mobilePay. 

MobilePay kan KUN benyttes til kollekter. 

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829 

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