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Kirkens præst

Godt at vide

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

Menighedens 100 års jubilæum d. 25 januar 2020
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«
Johannes 14.6
Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 29. oktober 2022.
Nyt:
På onsdag d. 2 november siger vi et sidste farvel til Allan Wiik. Læs mere her.
Kirken er lukket næste sabbat d. 5 november, og i stedet er der efterårsmøde her.
Nyt Menighedsblad for november kan hentes i kirken eller læses her 2022-11 november Nærum Adventistkirke web
Program Lørdag formiddag d. 29 Oktober
Bibelstudium kl. 10.00 ved Jan-Gunnar Wold i kirkesalen og Johan Reiter i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er

“Opstandelser før korset” (standard udgaven) og “Øjeblikke af håb før Jesu opstandelse” (europæisk udgave).

Gudstjeneste: kl. 11.15 Jan-Gunnar Wold taler over emnet: “Religion er godt, Jesus er bedre”. Talen ligger nu på nettet kl. 14.44 lørdag eftermiddag.
Talen ved Carsten Risager fra sidste uge kom først på nettet sidste mandag aften og kan høres her.
Normalt lægges dagens gudstjeneste på nettet i løbet af lørdag eftermiddag og sammen med tidligere gudstjenester kan høres her.
Kollekt: Menighedens udgifter. Husk Kollekt, også når du ikke kommer.

Kommende gudstjenester: se nederst på siden. Denne er den længste liste der findes og rækker helt ind i det nye år.
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. 1. november kl. 17 “Åben kirke”: kontakt Birgit Mtiliga om tidspunkt og sted, hvis du ønsker at komme eller at vide mere på mobil 23 48 9
Efterårsmøde d. 5 november på Efterskolen LIndenborg ved Roskilde Fjord:
PROGRAM
10.00 Fællesskab omkring rundstykker og en kop varmt
11.00 Gudstjeneste
13.00 Frokost – medbragt madkurv
14.30 Refleks bibelstudium
16.00 Pause med servering
16.30 ”Homecoming“ sangprogram
18.00 Suppe til dem, der har lyst til at blive lidt længere
19.00 Uformel hygge
Opdateret program findes her.
Savner du kørelejlighed contact Carsten Thomsen 51 80 33 27.

Herbert Blomstedt dirigerer Schubert med DR Symfoni Orkestret fredag og lørdag d. 17 og 18 november. Læs mere her. Med sine 95 års er Herber
Blomstedt nok verdens ældste dirigent. Som kuriosum har han faktisk boet her i Nærum. Med henhold til sabbats helligholdelse, vælger han ikke
på sabbaten idet han betragter det som arbejde, men dirigerer gerne til en koncert. Blomsted måtte aflyse nogle koncerter tidligere i år p.g.a. et f
Men forventes nu at være frisk igen.
Adventistkirkens årlige Autumn Council i USA er nu slut. Du kan se ni video rapporter fra Thomas Müllers på Facebook.

NYT MENIGHEDSBLAD for november. Som vanlig kan det også hentes i den trykte udgave i kirkens forgang. Papir er et skønt medie i disse digita
På internettet:
Fredag d. 28. oktober: Aftenkirke
Lørdag d. 29 .oktober kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken ved Anker Kjøller

Landsdækkende nyhedsbrev “SabbatOnline” (komplet samling). Du kan også tilmelde dig nyhedsbreve, inklusive daglige andagter på denne sid

Hvis du ønsker at høre om hvad der foregår i lidt bredere kredse i adventistkirkens Transeuropæiske Division, kan du abonnere på deres nyhedsbr
eller læse deres hjemmeside her.
Denne Uges Billede fra en Nytårsfest
Kan du sætte navne og dato på?

Sidste uges billede:

Sendt dit bud med “h
hvad, hvor” til Carsten
Thomsen
pxicarsten@icloud.co
regner med at få navn
løbet af kommende u

Forrige Uges Billede

Og så går vi endnu en
generation “ned” til al
unge i Nærum Privats
Du kan se mere på d
Facebook Side.

Og for at se hvad de h
unge på landsplan ha
hop ind på SABUS,
Syvendedags Advent
Børne, Ungdom og S
forening.

Nyheder

Ressourcer

28. oktober 2022

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission
Spotlight

05

Efterårsmøde Sjælland

Menighedsblad arkiv

NOV

Læs mere på adventist.dk

Allan Wiik
1936-2022

7. oktober 2022

Se Adventistkirkens Annual Council online 6-12 oktober 2022
7. oktober 2022

Deltag i undersøgelse: For medlemmer af
adventistkirken.
7. september 2022

KALENDER

Taler i kirken (arkiv)
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Tidligere hjemmesider

NOV

Menigheds Arkiv

NOV

Nu opdateret med kommentarer fra
Adventistkirken Danmark og redegørelse fra
kammeradvokaten og yderlige web omtaler.

SE FLERE NYHEDER
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Nærum Privatskole
Adventistkirkens multimedie platform
“Embracing”
Billedarkiv (kommer senere)
AHA: Adventistkirkens hjælpearbejde. Mødes
hver anden mandag. Kontakt Bjørn Krøll.
Nyheder fra adventist verdenskirken (på
engelsk)

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

Efterårsmøde Roskilde

Korrespondanceskolens
bibelstævne
Middelfart

Læs mere på adventist.dk

Spejder og Ungdom (SABUS)

Højesteret afgør sag om pålæg om
arbejde om lørdagen

Kontakt

Gudstjeneste

11

Video Arkiv

Lindenborg Efterskole

Juletur Øst

NOV

12

Kongelejren
Læs mere på adventist.dk
Gudstjeneste

NOV

Robert Fisher

SE FLERE GLOBALE AKTIVITETER
SE FLERE LOKALE AKTIVITETER
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Vores kirke er en kristen protestantisk kirke tilknyttet Syvende Dags
vej
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
hen?
foregår om lørdagen.
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Jadanna Lijkendijk
+45 53 77 04 70
jadanna.lijkendijk@adventist.dk

