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

Deltag i undersøgelse: For medlemmer af
adventistkirken.

SE FLERE NYHEDER

Ressourcer

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission Spotlight

Kommende sabbats program

Menighedsblad arkiv

Taler i kirken (arkiv)

Tidligere hjemmesider

Menigheds Arkiv

Video Arkiv

Adventistkirkens multimedie platform “Embracing”

Billedarkiv (kommer senere)

Spaghetti Gudstjenester: Mødes 7 feb, 7 marts, 11. april kl. 17
.Tilmelding Robert Fisher SMS 21720552.

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

Nyheder fra adventist verdenskirken (på engelsk) 

KALENDER

11
MAR

Henri Nissen

13
MAR

* Arr. lokalt

14
MAR

* Arr. lokalt

15
MAR

* Arr. lokalt

16
MAR

* Arr. lokalt

SE FLERE GLOBALE AKTIVITETER

SE FLERE LOKALE AKTIVITETER

Nyt menighedsblad for marts måned er udkommet:

 

Velkommen til Adventistkirken i Nærum lørdag d. 4. marts 2023.  Find vej

Bibelstudium kl. 10:  Dagens Emne: “Misundelse bliver du ikke rig af” 

Kirkesalen: Harley Holtse

Spejderlokalet: Jens-Evald Andreasen

Skandinavisk udgave, Standard Udgave. Europæisk Udgave.

Gudstjeneste kl. 11.15 v. Per Arild Struksnes “For Menneskets Skyld”. Skriftlæsning: Esajas 58.13-14..

Salmer (i adventistkirkens salmebog).  Du kan købe denne salmebog  i Apple eller Android danske App store “Salmebogen” udgivet af Adventistkirken danmark.

484 O dag med hellig glæde
500 Vær velkommen, hviledag
503 Halleluja, skønne morgen.

Kollekten går til socialt arbejde.  Husk at give, også når du ikke kommer.  Læs mere her.
 
Lydoptagelser af gudstjenester kan høres her.

 
Taler til Gudstjenesten d. 11 marts: Henri Nissen, redaktør af  Udfordringen.

Menighedsblad for marts måned er kommet. Hent bladet i forgangen i kirken eller læs det her:

Menighedens årsregnskab for 2022. Regnskabet er revideret og godkendt af bestyrelsen, og indstilles til godkendelse på menighedsmødet senere på året. Findes her sammen med
sidste års regnskab..

Kommende gudstjenester og aktiviteter se nederst på siden. Denne er den længste liste der findes og rækker helt ind i det nye år.  Se også menighedsbladet.

Vidste du? Vi har nu også en fast side som indeholder de seneste oplysninger for den kommende sabbat.

 

Øvrige Bibelstudiegrupper (herunder PitStop og Børne bibelklubber

Menighedens nyhedsbrev: Hvis du ønsker at modtage det ugentlige nyhedsbrev som udsendes sent torsdag eller fredag, send en email til pxicarsten@icloud.com.

Adventistkirken Danmarks Nyhedsbrev “Sabbat Online”:  Dette ugentlige nyhedsbrev fortæller vidt og bredt om aktiviteter landet rundt, job opslag, og meget mere.   Læs ugens
udgave udsendt torsdag d. 2 marts her.

Kommende arrangementer:

Åben kirke. Kontakt Birgit Mtiliga om tidspunkt og sted, hvis du ønsker at komme eller at vide mere på mobil 23 48 97 91.

På internettet:

Fredag d. 3 marts: Aftenkirke

Lørdag d. 4 marts kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken ved Claus Mester

Savner du sidste uges hjemmeside?? Du kan finde den her sammen med mange andre tidligere hjemmesider.

AHA: Adventistkirkens Hjælpe Arbejde:  Mødes hver anden mandag kl. 9 i lokalet langs kirkens glasgang. Kontakt Bjørn Krøll for ydelige oplysninger.

Vidste du?  Hvem var den første kvindelig “præst” i adventistkirken i danmark der spillede guitar?

 
Billeder og “rejserapport” fra Loma Linda

Rejserapport fra Zephyr Hills, Florida
 

Nyt ugens billede: Send dit bud på hvem, hvad, hvor, og hvornår til Carsten Thomen, pxicarsten@mail.dk.

 
Sidste ugens billede øverst på siden har vi fået ét meget fint svar.  Der er dog stadig flere der grubler over det. Hint: Det er nok så langt væk man kan komme fra danmark. Det er det
mest fotograferede motiv i dette engelsktalende ørige hvor de indfødte omtaler sig selv med navnet af en fugl. Derfor lader vi det stå en uge til.
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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

Forside Vores vision Kirkens præst Godt at vide
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