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

Nyheder

Allan Wiik
1936-2022

Se Adventistkirkens Annual Council on-
line 6-12 oktober 2022

Deltag i undersøgelse: For medlemmer af
adventistkirken.

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

SE FLERE NYHEDER

Ressourcer

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission
Spotlight

Menighedsblad arkiv

Taler i kirken (arkiv)

Tidligere hjemmesider

Menigheds Arkiv

Video Arkiv

Spejder og Ungdom (SABUS)

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) 

KALENDER

12
NOV

Pitstop (menighedens unge)

19
NOV

Alex Galindo

20
NOV

Inspiration til bibelstudiet 1.
kvartal 2023
ZOOM

25
NOV

Den store julefest Vest 
Himmerlandsgården

26
NOV

Signe Lund Christensen

SE FLERE GLOBALE AKTIVITETER

SE FLERE LOKALE AKTIVITETER

Hvornår og hvem?

Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«
Johannes 14.6

Bemærk: Kirken er lukket d. 5 november. 

Deltag i stedet i Efterårsmøde d. 5 november på Efterskolen LIndenborg ved Roskilde Fjord: 

Se på kort.

PROGRAM I stikord

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

Klik på billedet for at se det detaljerede program.

.

Savner du kørelejlighed contact Carsten Thomsen 51 80 33 27 senest fredag kl. 14.

Nyt:

Nyt Menighedsblad for november kan hentes i kirken eller læses her 2022-11 november Nærum Adventistkirke web

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: (når kirken er åben)

Kommende arrangementer:

tirsdag d. 8. 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 97 91.

NYT MENIGHEDSBLAD  for november.  Som vanlig kan det også hentes i den trykte udgave i kirkens forgang. Papir er et skønt medie i disse
digitale tider!
På internettet:

Fredag d. 4 november: Aftenkirke

Lørdag d. 5 november kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken ved Joan Kristensen

Landsdækkende nyhedsbrev “SabbatOnline” (komplet samling). Du kan også tilmelde dig nyhedsbreve, inklusive daglige andagter på
denne side.  Der er mange nyheder denne uge, så det er værd et kig.

Hvis du ønsker at høre om hvad der foregår i lidt bredere kredse i adventistkirkens Transeuropæiske Division, kan du abonnere på deres
ugentlige nyhedsbrev her eller læse deres hjemmeside her.
Julehygge Seniorforeningen Ostdanmark[13813].pdf

 

Sidste Uges Billede fra en Nytårsfest i 1983 eller 1984:  Nu med navne på. Tak til Niels Neesgaard.

Fra venstre til højre:

Vibeke Heltborg
Vagn Østedgaard
Nan Møller
John Ravnkilde
Edel Neesgaard
Bernhard Jensen
Birthe Bacher
Hasse Rudholm

Tidligere uges billede også med navne (tak til Kim Vesthald)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yep – men det kræver en lineal – eller en lodsnor – da jeg følger ansigterne konsekvent fra venstre til højre (med lidt hjælp –
øverst/nederst):

Terje Falk (øv)
Jens Peter Nygaard
Claus Essendrop
Bjarke Bilde (ned)
Carsten Risager (øv)
Morten Rasmussen (ned)
Allan Edson (ned)
Kent Oyre (øv)
Kenn Roland Nielsen (ned)
Torben Ragn Larsen (øv)
Flemming Ryttertoft
Helmuth Kipper (ned)
Bjarne Bech (øv)

Med et lille forbehold for stavefejl. Hertil kan jeg nævne, at Helmuth ændrede sit efternavn til Kipper, da han blev gift. Jeg husker ikke hans
oprindelige efternavn. Jens Peter hedder måske også Nielsen.

Forrige Uges Billede:

Sendt dit bud med “hvem, hvad, hvor” til Carsten Thomsen pxicarsten@icloud.com.

 

 
 

 

Og så går vi
endnu en
generation
“ned” til alle de
unge i Nærum
Privatskole.  Du
kan se mere på
deres Facebook
Side.

Og for at se
hvad de helt
unge på
landsplan har
gang i, hop ind
på SABUS,
Syvendedags
Adventist
Børne, Ungdom
og Spejder
forening.

28. oktober 2022

7. oktober 2022

7. oktober 2022

7. september 2022

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Læs mere på adventist.dk

Læs mere på adventist.dk

Gudstjeneste

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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