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Godt at vide

Kom og besøg os
Har du lyst til at tilbede Gud sammen med os? Eller bare se, hvordan vi har det?
Har du brug for samtale og nærvær? Kom og besøg os ! Vi samles hver lørdag,
den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 14 maj 2022.
Husk: Der kommer mange flygtninge til danmark, og nogle af disse bliver henvist til at besøge vores kirke. Så byd alle du ikke
kender velkommen. Tak fordi du toget godt imod de der kom idag.
.

Bibelstudium kl. 10.00 (Se detaljeret program længere nede)
Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Carl-David Andreasen “Den varsomme Gud“.

Dagens Gudstjeneste kan nu høres her i løbet af lørdag eftermiddag sammen med tidligere gudstjenester. Men endnu bedre, kom
og hør den “live”, nu når Corona restriktionerne er fortid.
NÆSTE SABBAT: Tale ved Anker Kjøller. Derefter fællesspisning (øvrige gudstjenester se nederst på siden)
Menighedsblad for maj måned kan læses her eller hentes i kirken.

Detaljeret program for Bibelstudium
kl. 10.00: Bibelstudium: (klik på link for studiemateriale) Fælles indledning i kirken.
Studiegruppe i kirken: Hanne Schantz
Studiegruppe i spejderlokalet ved Carsten Thomsen.
Husk Kollekt, også når du ikke kommer
Følgende er en YouTube video med Jon Levenson (Harvard Universitet) som fortæller hvordan Abraham var far men ikke “founder” af den
jødiske muslimske religion. Og at Abrahams far var hedning (Joshva 24.2).
Abraham and the Absoluteness of God

Børne og ungdoms bibelstudium:
kl. 10.00: PitStop (Unge til ca. 30 år): Morgenbrød og bibelstudium/samtale.
Bibelklub for børn
kl 10.00: Fælles indledning
10.15 (ca.) Deles i følgende tre grupper:
0-6 år:
synger sange, leger, hører bibelhistorie og tegner, maler og klippe/klistrer
7-12 år:
hører bibelhistorie og alt muligt andet sjov
13+
Spiser bl.a. rundstykker og lærer en hel masse nyt og spændende om Bibelen
Stort Tak…
til alle der deltog i forårsrengøring/arbejdsdag i kirken sidste søndag d. 8 maj. Og der er mere, så sæt følgende dato i kalenderen: 12 juni
2022 fra kl. 9.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Den næste spaghetti-dato er 14/6. Tilmelding til Robert Fisher, SMS 21 72 05 52, så vi kan beregne mængden af mad. Sig også gerne til,
hvis du har lyst til at være med på holdet– eller bare til at komme og se, hvad der forgår!
Kommende arrangementer:
tirsdag d. 17 maj kl. 17 Åben kirke: kontakte Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at vide mere, mobil 23 48 97 91.
Søndag den 22. maj i kl. 13.00-16.30. Happy Hand 10 års fødselsdags fest.
http://www.happyhand.org
https://www.facebook.com/happyhand.gidetvidere.9
25.-29. MAJ ÅRSMØDE PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

1 juni 18.30-21: Fælleskirkelig vandring 2022
6 juni PINSEGUDSTJENSESTE I SORGENFRI SLOTSPARK 6. JUNI
For mere info se Menighedsbladet.
På internettet:
Fredag d. 13 maj: Aftenkirke
Lørdag d. 14 maj kl. 10-12: Rundbordsdiskussion og Prædiken
Adventistkirkens “General Conference” 6-11 juni 2022
Vidste du?
Ved du hvem “Mountain Lions” er? Det kan du læse om i menighedsbladet i en kommende udgave (først i juli)
At adventistkirken danmark har 366 YouTube videoer på internettet. Du kan finde dem her.
Der er lavet specielle playlists med musik primært optaget her i kirken. De findes her.
Husker du The Heritage Singers? Med deres bløde let svingede harmoni som især var populær i 1960’er og frem. De holdt en 45 års
jubilæums koncert hvorfra følgende sang er set over 2,7 mio gange på YouTube (der indledes med reklamer).
Ugens Billede:
Hvornår er det fra?

Resourcer

20. marts 2022

Sorgens Budskab: Gerda Routhe
15. marts 2022

Ukraine Koordinator Søges

KALENDER

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission
Spotlight
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Menighedsblad arkiv

MAJ

4. februar 2022

Et sorgens budskab
Ole Nyholm

Gudstjeneste

Anker Kjøller

Taler i kirken (arkiv)
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Arbejdsdage

Tidligere hjemmesider

MAJ

Læs mere på adventist.dk

Menigheds Arkiv

25

Årsmøde 2022

Video Arkiv

MAJ

Læs mere på adventist.dk

Billedarkiv (kommer senere)
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ADRA’s generalforsamling

MAJ

Læs mere på adventist.dk

Himmerlandsgården

4. februar 2022

“Hemmeligt” hjørne i kirken

SE FLERE NYHEDER

Spaghetti Gudstjenester: Mødes 10 maj, 14
juni .Tilmelding Robert Fisher SMS 21720552.
AHA: Adventistkirkens hjælpearbejde.
Mødes hver mandag. Kontakt Bjørn Krøll.

28
MAJ

Nyheder fra adventist verdenskirken (på
engelsk)

Himmerlandsgården

Himmerlandsgården

Gudstjeneste

John Ravnkilde

SE FLERE AKTIVITETER

Hvor er du på vej hen?
Har dit liv en retning? I kirken er vi mennesker ligesom dig – vi er på
vej. Men vi har udset os en vej, der fører til et godt liv både nu og i
fremtiden.

Vil du vide mere

Kontakt
Nærum Adventistkirke
Concordiavej 14
2850 Nærum
+45 21 72 05 52
robert.fisher@adventist.dk

Genveje til
adventist.dk
adventist.dk
Adventnyt
Bibelstudium
Gudstjenesteplan

Hver lørdag

Persondatapolitik

Bibelstudie
Kl. 10.00
Gudstjeneste Kl. 11.15

Solnedgangstider

Om os
Vores kirke er en kristen protestantisk kirke tilknyttet Syvende Dags
Adventistkirken i Danmark. Vi forkynder Jesus Kristus som frelser og inviterer
alle til at være en del af det kristne fællesskab. Bemærk, at vores
gudstjenester foregår om lørdagen.

Kirkens præster:
Robert Fisher
+45 21 72 05 52
robert.fisher@adventist.dk

Webmaster:
Carsten Thomsen
+45 51803327
pxicarsten@icloud.com

Jadanna Lijkendijk
+45 53 77 04 70
jadanna.lijkendijk@adventist.dk
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