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Jeg er overbevist 
om, at intet i 
hele universet 
kan skille os fra 
Guds kærlighed–
hverken engle 
eller åndsmagter, 
hverken det, som 
eksisterer nu, eller 
det, som vil komme 
i fremtiden, hverken 
himmelrummets 
eller havdybets 
kræfter. Nej, intet 
i livet–end ikke 
døden–kan rive os 
ud af den kærlighed, 
som Gud har vist 
os gennem Jesus 
Kristus, vores Herre!

Rom, 8,38-39
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 Gudstjenestekalender
SABBATTEN DEN 5. SEPTEMBER

Spisning efter gudstjenesten (medbring ikke mad)

09:30 Bibelstudium: En spændende måde at tage del

10:45 Gudstjeneste: Lisbeth Nielsen (kollekt: Adventnyt)

SABBATTEN DEN 12. SEPTEMBER

09:30 Bibelstudium: Del beretningen om Jesus

10:45 Gudstjeneste: Andreas Müller (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 19. SEPTEMBER

09:30 Bibelstudium: Et budskab, der er værd at dele

10:45 Gudstjeneste: Lasse Flinker (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 26. SEPTEMBER

09:30 Bibelstudium: Gå frem i tro

10:45 Gudstjeneste: Holger Daugaard (kollekt: Kirkens vedligehold)

SABBATTEN DEN 3. OKTOBER

09:30 Bibelstudium: Uddannelse i Edens have

10:45 Gudstjeneste: Lisbeth Nielsen (kollekt: Katastrofeoffer, ADRA)

SABBATTEN DEN 10. OKTOBER

09:30 Bibelstudium: Familien

10:45 Gudstjeneste: Tue Westing (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 17. OKTOBER

09:30 Bibelstudium: Loven som lærer

10:45 Gudstjeneste: Sven Hagen Jensen (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 24. OKTOBER

Temasabbat ved Gunnar Pedersen (medbring madpakker!)

09:30 Del 1: "Den daglige hvile"

10:45 Del 2: "Den ugentlige hvile" (kollekt: Menighedsudgifter)

Del 3: "Hviledagens formål" (Efter spisningen)

SABBATTEN DEN 31. OKTOBER

Temasabbat ved Gunnar Pedersen

09:30 Del 4: "Hviledagens fremtid"

10:45 Del 5: "Hviledagens krise" (kollekt: Kirkens vedligehold)

Kirkens MobilePay
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Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

30.06.2020

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

30.06.2020

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

30.06.2020

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

30.06.2020

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

30.06.2020



Kontaktpersoner
Forstandere: Poul Spanggaard, 2168 4269 / Thomas Møller, 8686 7775 / David Falk, 2144 6995

Redaktion: Benjamin Lundqvist, benja.lundqvist@gmail.com

 Deadline for november/december: 19. oktober 2020

Bankforbindelse: Jyske Bank, konto nr.: 7841 - 1015668

Arrangementer | Begivenheder

4/9 i Vejlefjord 
19:00

Emma og Jakob 
Falk skal døbes. Den 
efterfølgende sabbat 
vil de blive optaget i 
menigheden.

24/10 og 31/10
TEMA: "ET GODT HVIL!"
Her skal vi se nærmere 
på hviledagens formål, 
hviledagens fremtid og 
hviledagens krise.
Et tema i fem sektioner 
om hvilens betydning i al 
almindelighed og ikke mindst 
sabbatshvilens

betydning for vort samvær 
med Gud  - alså for tilbedelse.

Spejder | september/oktober
Lørdag d. 12/9, efter kirke, husk mad

Søndag d. 27/9, 10:00

Lørdag d. 10/10, efter kirke, husk mad

Søndag d. 25/10, 10:00

Bob | september/oktober
(alle må deltage)

Onsdag d. 2/9, i kirken

Onsdag d. 16/9, i kirken

Onsdag d. 30/9, i kirken

Onsdag d. 14/10, i kirken

Onsdaf d. 28/10, i kirken



Præstens hjørne
Kære medlem og ven af Adventistkirken i Silkeborg.

Adventistkirkens ledelse har bedt mig pr. 1 september 2020 om at ændre mit arbejds-
område og arbejdsopgaver. Jeg skal være præst i Randers, samt Solbakken og lave 
webkirke.

Det betyder at vi skal sige farvel som præstepar i Silkeborg, for denne gang. Vi har 
været her en del år, og det er måske godt for jer at få ny energi og nye øjne på tingene.

Vi ved endnu ikke hvem som bliver den nye præst for jer, men vi håber at det bliver 
en som I bliver rigtig glad for, og I får et godt samarbejde med.

I skal vide at vi har været glade for vores tid i Silkeborg. Og vi takker Gud for alle de 
gode ting, som vi sammen har oplevet i årene som er gået.

Vi vil have vores sidste officielle sabbat i Silkeborg sabbatten d. 5. september. Vi vil 
forsat bo på H.C. Andersens vej i Ikast, så vi kommer sikkert til at ses.

Sabbatten d. 5. september bliver en fantastisk sabbat. Der  skal ikke være så meget 
fokus på at vi rejser, men på at vi har den store glæde at vi som menighed kan optage 
Emma og Jakob Falk som medlemmer i Silkeborg menigheds trosfællesskab. Emma 
og Jakob vil blive døbt i Vejlefjordkirken fredag aften d. 4. september. Det er så dejligt 
når unge i menigheden vælger at give deres liv til Gud og følge Jesus ved at bliver 
døbt. Ja, der er ikke kun glæde i familie og i menigheden, men i Himlen, så det er 
stort!

Bed for at dette må blive en særlig fredag aften og sabbat, og bed fortsat for alle børn 
og unge i menigheden, at de alle må vælge Gud, og at Gud må få førstepladsen i deres 
liv nu og i resten af deres liv.

Lige en Bibeltekst til dagen: ”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan 
skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Det er vores håb og vores opgave uanset hvor vi er, at være med til at ophøje Jesus, 
Menneskesønnen, så mennesker kan få frelse og evigt liv.

Jesus kommer snart, må vi dagligt have det for øje!

Med venlig hilsen

Lisbeth Nielsen


