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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:

Det foregår hver lørdag
Kl. 10.00 Bibelstudie, sang og samtale
Kl. 11.15 Gudstjeneste

Højesteret afgør sag om pålæg om arbejde
om lørdagen
Nu opdateret med kommentarer fra
Adventistkirken Danmark og redegørelse fra
kammeradvokaten og yderlige web omtaler.

Sag i Højesteret om Adventist og fri på
sabbaten (opdateret)

Bryllup Frederik & Ralitsa 28 aug 2022

Sorgens Budskab: Gerda Routhe

SE FLERE NYHEDER

Ressourcer

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission
Spotlight

Menighedsblad arkiv

Taler i kirken (arkiv)

Tidligere hjemmesider

Menigheds Arkiv

Video Arkiv

Adventistkirkens multimedie platform
“Embracing”

Billedarkiv (kommer senere)

Spaghetti Gudstjenester: Mødes 4 oktober kl.
17 .Tilmelding Robert Fisher SMS 21720552.

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

Nyheder fra adventist verdenskirken (på
engelsk) 

KALENDER

17
SEP

Henrik Jørgensen

24
SEP

Peter Larsen Band

30
SEP

Lovsangsweekend
Egehytten, Faxe

01
OKT

Thomas Müller

08
OKT

Kommunikationsweekend
Odense Adventistkirke

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

NYT 7 september 2022: Højesteret afgør sag om pålæg arbejde om lørdagen. En samling af information om sagen findes her.

Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 10. september 2022. 

Føler du dig ensom? Så kom i kirken og deltag i fællesskabet.

Føler du lidt overskud? Så hils på en du ikke kender?

Er der nogen du ikke har hørt fra i længere tid, så ring til dem.

NYT MENIGHEDSBLAD ER KOMMET:  SE LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN.

 
Bibelstudium kl. 10.00 ved Carsten Thomsen i kirkesalen og Kim Vesthald i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er “Ventetid i
Smeltediglen” (standard udgaven) og “Tålmodighed fører til Målet.” (europæisk udgave).

Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Robert Fisher.   Emne: “Trosdræbere“. Dagens gudstjeneste sammen med tidligere gudstjenester kan høres her.

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

 

Biker Bibel

Ovennævnte eksemplar af Biker Bibel kan hentes på et bord i forgangen af kirken.

Bikergudstjeneste fra d. 27 aug 2022 med billeder kan nu høres her.

Kommende gudstjenester: se nederst på siden.

Menighedsblad for September kan læses her eller hentes i kirken.

Børne og ungdoms bibelstudium:

kl. 10.00: PitStop (Unge til ca. 30 år): Morgenbrød og bibelstudium

Bibelklub for børn:

NB Ang. Børneklubberne:

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. 13. september 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. 9. september: Aftenkirke

Lørdag d. 10 september kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken

Ugens billede: 
Ja, nu er det din tur til at finde et billed frem og få det vist her.  Send det til pxicarten@icloud.com.  Hvis du har noget fra et gammelt album du
ønsker hjælp til at få skannet, så ring til mig på 51 80 33 27.

7. september 2022

27. august 2022

27. august 2022

20. marts 2022

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Læs mere på adventist.dk

Gudstjeneste

Læs mere på adventist.dk

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

Forside Vores vision Kirkens præst Godt at vide
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