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Kom og vær med til
Fællesskab og nærvær
Bibelstudie og debat
Gudstjeneste og tilbedelse

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

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. 1. oktober 2022. 
 

Tak for godt fremmøde sidste sabbat på trods af de 16 grader i kirken havde vi en god dag sammen.
Vi var ca. 90 der var mødt op til Peter Larsen’s Orkester og en hyggelig fællesspisning bagefter.  Fyret
er nu startet, og der bliver noget varme i kirken i morgen, men vær på den sikre side og tag lidt varmt
tøj på.

Taleren i morgen er den danske Adventistkirkes formand Thomas Müller som vil prædike over emnet
“Sikkert Gennem Jakobs Trængsler”.

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.

Kender du nogle der kunne have glæde af et “lift” til kirken, hvorfor ikke tilbyde dem det.

NYT MENIGHEDSBLAD ER KOMMET:  SE LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN.

 
Bibelstudium kl. 10.00 ved Hanne Schantz i kirkesalen og Carsten Thomsen i spejderlokalet. Øvrige
grupper, se længere nede. Dagens emne er “Oprør i et fuldkomment Univers” (standard udgaven) og
“Oprør i himlen” (europæisk udgave).

Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Thomas Müller.  Dagens tale er nu på nettet. Normalt lægges dagens
gudstjeneste på nettet i løbet af lørdag eftermiddag og sammen med tidligere gudstjenester kan
høres her.

Kollekt: Katastrofeoffer ADRA.  Husk Kollekt, også når du ikke kommer.

Kommende gudstjenester: se nederst på siden.

Nyt Menighedsblad…næsten.  Printeren er gået i stykker og vi mangler stadig et forsidebillede, men
du kan læse den foreløbige kopi her.  Den trykte kopi kommer i kirken Lørdag d. 8 oktober.

Øvrige Bibelstudiegrupper:

Børne og ungdoms bibelstudium:

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

Bibelklub for børn:

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. 4. oktober kl. 17 “Åben kirke”: kontakt Birgit Mtiliga om tidspunkt og sted, hvis du ønsker at
komme eller at vide mere på mobil 23 48 97 91.

tirsdag d. 4. oktober: Spaghetti Gudstjeneste.

lørdag d. 8. oktober: Familie Gudstjeneste

Kommende Gudstjenester: Se nederst på siden

Og læs meget mere i Menighedsbladet!
På internettet:

Fredag d. 30. september: Aftenkirke

Lørdag d. 1 oktober kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken ved Henrik Jørgensen

Landsdækkende nyhedsbrev “SabbatOnline” (denne uges udgave)

Højesteret afgør sag om pålæg at arbejde om lørdagen. En opdateret samling af information om
sagen pr. fredag de 16 september findes her.

Derudover er der en artikel i Adventist Today skrevet af Carsten Thomsen.

Denne uges billeder:

Øverst på siden er to versioner af samme uvejr over Øresund. Det viser  hvordan Photoshop kan
forvandle billeder, så man kan være i tvivl om “sandheden”*. Men nok mere vigtigt, kan billeder
fremkalde en stemning, samt reflektere hvordan vi ser på verden. Hvilket billede vælger d? Det
skriver Robert også om i Menighedsbladet.

Næste Uges billede: 

Så rykker vi endelig en generation frem, så der er flere der kan være med. Desværre er de forsinket
endnu en uge takket være jeres Webmasters fumlefingerkunst.
Ja, nu er det også din tur til at finde et billede frem og få det vist her. Hvis du har noget fra et
gammelt album du ønsker hjælp til at få skannet, så ring til mig på 51 80 33 27.
*Udover farvelægninger er der også fusket lidt med en af billerne. Kan du finde fejlen?

7. september 2022

27. august 2022

27. august 2022

20. marts 2022

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

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.
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