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Men Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig 
for at forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud. 
Lykkelig hver den, der venter på ham! 
Esajas bog 30,18



Aktivitetsplan Marts

Information
Mulighed for elektronisk 

betaling af TIENDE, GAVER, 
SALSLEJE m.m.

Har du homebanking, kan du få 
arrangeret fast overførsel af 

beløb hver måned.
Kontonummer: reg. nr. 7428 

konto. 1 040 001 
MobilePay: 4268 7074

Bibelstudium

4/3 Ann Zenas

11/3 Orsolya Szabo

18/3 Monica Behren.

Gudstjeneste

Marianne Lund

Linda Møller

Lars Zenas

OrganistOrganistDag

25/3 Alina Beres Marianne Lund

Organister i Marts

Bibelstudium kl.9:45

Dato Leder Studieleder

11/3 Doris Flemming 
Pedersen

4/3 Lillian Robert Fisher

Gudstjeneste kl 11.00

Leder

Lars Zenas

Niels Jacob 
Lund

Kollekt

Lys/varme

Socialt arbejde 
Union

18/3 Solveig Per Arild 
Struksnes

Edwin Man Mgh. udgifter

25/3 Costel Lasse Bech Niels Jacob 
Lund

KirkefondLasse Bech

Per Arild 
Struksnes

Robert 
Fisher

Flemming 
Pedersen

Taler

Bestyrelsesmøde 
Tirsdag 21 marts kl.19.

I menighedshuset



Fødselsdage Marts
1. Esther Stüker 

4. Morten Rytman 
13. Thi Da Oo Chen Hrang

14. Verner Kirk Jensen
20. Merete Neesgaard 

25. Annika Kannersgaars Olesen
29. Alice Rebecca Vuga

31. Emilie Hauvre Olteanu 

Nørkle aften 
Torsdag

2 marts. kl. 19 hos Jette
16. marts  kl. 19 hos Solveig

30. marts kl. 19 hos Doris

Koncert 3/3
Fredag aften den 3. marts kl. 19 
holder Robert Fisher en gratis 
koncert i kirken. Alle er velkomne!

Tirsdags klubben
Tirsdagklubben mødes den 7/3 
og den 21/3 i menighedshuset 
kl. 10:00. 

Fællesspisning

Der er fællesspisning på den 25. 
marts i menighedshuset efter 
gudstjenesten. Alle medbringer 
vegetarisk mad hvor vi så spiser 

Kor
Elsker du også at synge? Vores 
kor har brug for dig! Vi øver 
efter gudstjenesten de fleste 
sabbatter. Henvend jer til Alina 
Beres hvis i har spørgsmål. Vi 
ses!

Open doors 15/3

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19 vil 
Open Doors holde et foredrag om deres 
arbejde med forfulgte kristne. Der vil 
blive serveret the og kaffe, som kan 
nydes imens der fortælles gribende 
personhistorier fra det virkelige liv med 
forfølgelse. 
Foredraget foregår i menighedshuset 
bag ved kirken på Høngårdsvej 25. Det 
varer cirka 45 minutter og er helt gratis. 
Vi glæder os til at se dig.



Materiale til menighedsbladet 
sendes til 
edwin.man87@gmail.com
senest den 23. marts.

Menighedens præst
Flemming Pedersen
Tlf.: 21915110
flemming.pedersen@
adventist.dk

Menighedsforstandere
Niels Jacob Lund
21469982
nielsjacoblund@yahoo.dk

Lars Kammersgaard Zenas
22660075
larszenas@hotmail.com

Sekretær
Doris Jørgensen
40363458
doris@kammersgaard.dk

Kasserer
Erik Leander
98980494/29 11 69 68
ErikLeander@mail.dk

Sabbatsskolen
Lillian Pavlovic
30204288
lillian@pavlovic.dk

Organist
Marianne Lund
24 40 02 54
m.lund@dadlnet.dk

Tropsfører
23371597
Julie Hauvre
julie@hauvre.dk

I 1946 skrev Robert Probach et prisvindende essay til Gonzaga 
Universitets avis. Da Robert forsøgte at indsamle de 20 dollars i 
præmiepengene, bad redaktøren ham om at komme tilbage senere. 
Ved hvert efterfølgende besøg fik han den samme besked - kom 
tilbage senere. Han modtog aldrig præmiepengene. I 2007 var 
historien blevet familiehistorie, og Roberts søn Gregg besluttede at 
se, hvad der ville ske, hvis han kontaktede universitetet om sagen. 

Den 18. maj 2007 overrakte universitetspræsidenten Robert en 
check på $512 dollars—$20 plus 61 års renter. Robert donerede 
checken tilbage til universitetet. Kristne har ventet Herrens snart 
genkomst næsten siden Jesu himmelfart for næsten 2.000 år 
siden. Er Herren som en utro avisredaktør – der lover en 
belønning, der aldrig vil komme?

Peter advarer sine læsere om, at der i de sidste dage vil komme 
"spottere" og sige præcis det. Peter minder os om, at Gud har et 
evigt perspektiv på tiden: "For Herren er én dag som tusind år og 
tusind år som én dag" (2 Peter 3:8). Salmisten bekræfter dette: 
"Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en 
nattevagt” (Salme 90:4).

Peter forsikrer os også om, at denne tilsyneladende forsinkelse 
ikke skyldes, at han ikke er villig til at holde sit løfte eller har 
ombestemt sig: "Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan 
som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, 
at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.” 
(2 Peter 3:9). 

Gud venter på at uddele prisen, så så mange mennesker som 
muligt kan modtage den. I mellemtiden kan vi måske gøre, hvad 
Robert Probach gjorde, da han endelig modtog sine præmiepenge 
– dele dem med så mange mennesker som muligt.

Bibel tekst
Men Herren venter på at vise jer nåde; han vil rejse sig for at 
forbarme sig over jer, for Herren er rettens Gud. Lykkelig hver 
den, der venter på ham! 

 Esajas bog 30,18   

Fra Amazing Facts - Daily Devotional


