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Hver lørdag
Bibelstudie Kl. 10.00
Gudstjeneste Kl. 11.15

Genveje til
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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.

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

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

Kirkens præster:

Carsten Thomsen
 +45 51803327
 pxicarsten@icloud.com

Webmaster:

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.

Sorgens Budskab: Gerda Routhe

Ukraine Koordinator Søges

Et sorgens budskab
Ole Nyholm

“Hemmeligt” hjørne i kirken

SE FLERE NYHEDER

Ressourcer

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission
Spotlight

Menighedsblad arkiv

Taler i kirken (arkiv)

Tidligere hjemmesider

Menigheds Arkiv

Video Arkiv

Billedarkiv (kommer senere)

Spaghetti Gudstjenester: Mødes 10 maj, 14 juni
.Tilmelding Robert Fisher SMS 21720552.

AHA: Adventistkirkens hjælpearbejde.  Mødes
hver mandag. Kontakt Bjørn Krøll.

Nyheder fra adventist verdenskirken (på
engelsk) 

KALENDER

27
AUG

Bikergudstjeneste

03
SEP

Robert Fisher

10
SEP

* Arr. lokalt

11
SEP

Inspiration til bibelstudiet 4. kvartal
ZOOM

16
SEP

TEEN NORD weekend
Blokhus

SE FLERE AKTIVITETER

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden… Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Mattæus 28.18, 20

 
Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 20 august 2022. 

Bibelstudium kl. 10.00 ved Harley Holtse i kirkesalen og Carsten Thomsen i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er “Se den
usynlige” (standard udgaven) og “Se den usynlige” (europæisk udgave).

Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Robert Fisher.  – Vi er ikke i krig men har ikke fred

Kollekt: Menighedens aktiviteter. Husk Kollekt, også når du ikke kommer.

Gudstjenesten kan høres her  sammen med tidligere gudstjenester.  Dagens tale lægges på hjemmesiden sent lørdag. Den seneste tale ved
Robert Fisher er fra d. 20 august 2022. Emnet ” Vi er ikke i krig men har ikke fred”.

Kommende gudstjenester: se nederst på siden.

Menighedsblad for juli/august kan læses her eller hentes i kirken.

Og rul helt ned af siden for at se ugens billede samt løsning fra de sidste uger.

 
Børne og ungdoms bibelstudium:

kl. 10.00: PitStop (Unge til ca. 30 år): Morgenbrød og bibelstudium/samtale ved Carsten Thomsen

Bibelklub for børn:

NB Ang. Børneklubberne:

I juli måned er det meget svært at få bibelklubberne for børnene til at fungere.  Derfor vil der være sabbater, hvor forældrene er velkomne til
at gå i lokalerne med deres børn, men de må selv hygge omkring børnene.

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

 
Kommende arrangementer:

tirsdag d. 23. august kl. 17 er der igen Åben kirke: kontakt Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at komme eller at vide mere på mobil 23 48 97 91.

Kommende Gudstjenester: Se nederst på siden

På internettet:

Fredag d. 19. august: Aftenkirke

Lørdag d. 20 august kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken

Ugens billede:

Spørgsmål 1: Hvor er dette billede taget?

Spørgsmål 2: I dette område er den mest udbredte religion stiftet af en person der døde i 1844.  Hvilken religion er det?
 
Hvis du vil dele nogle historiske billeder send dem til mig (Carsten Thomsen)

Sidste Ugers Billede:

Spørgsmål 1:  Hvilken menighed? Svar: Hillerød

Spørgsmål 2:  Hvem var præst på det tidspunkt billedet blev taget?

Svar: Tom Bendix kom med det rigtige svar: Børge Schantz som ses på bagerste række til højre. To andre svar bød på Caleb Andreasen som står
på tredje række bagfra med sin hænder på hustru Erna Andreasens skuldre. Billedet er fra en nytårsfest tidligt i 1954.  Tak til Jens-Evald
Andreasen for billedet.

Så opstår det sidste spørgsmål:  Hvornår blev Hillerød menighed lukket og sammenlagt med Nærum menighed? Send svar til Carsten Thomsen
pxicarsten@icloud.com.  Og hvis nogle har lyst til at sætte på navn så mange som muligt af de over 80 personer på billedet er i velkommen!

 

Forrige Uges Billede:

Hvad er navnet på søen på dette panorama billede og hvor er den? (ja den er i Danmark)

og for at gøre det lidt lettere er der et hint i følgende billede af samme sø:

Her igen er pletskuddet fra Jens-Evald Andreasen:

“Bortset for klipperne på billedet, så virker vegetationen meget dansk. Det er formodentlig en landsdel, der har fast bund under fødderne og hvor
man kan vælge at bygge sit hus på enten sand eller klippegrund. Trods det atypiske landskab er befolkningen danskere af sind. Det er en
befolkning, der efter tabet af øen i forbindelse med svenskerkrigen og Roskildefreden i 1658, selv bekæmpede den svenske overmagt for at blive
genforenet med de danske moderland. Og det lykkedes! Om det kan Viggo Kjøller fortælle mangt og meget. Altså ligger det i kortene, at mit bud
er Bornholm.
Hvad angår søen, så formoder jeg det er en af småsøerne på Hammerknuden. Hammersøen er nok for stor, Opalsøen har vel et tyrkis skær, så
hvad med Krystalsøen?
Og det passer vel meget godt med Carstens optagethed af Bornholm i de forgående quizzer.”
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Hvor er du på vej hen?
Har dit liv en retning? I kirken er vi mennesker ligesom dig – vi er søger

en vej baseret på det kristne budskab.

Vil du vide mere

adventist.dk

Adventnyt

Bibelstudium

Gudstjenesteplan

Persondatapolitik

Solnedgangstider

Besøg adventist.dkSøg

Nœrum
Adventistkirke

Forside Vores vision Kirkens præst Godt at vide
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