NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Vi længes efter Herren,
han er vor hjælp og vort
skjold. Ham glæder vort
hjerte sig over, vi stoler
på hans hellige navn.
Lad din godhed komme
over os, Herre, for vi
venter på dig.“
Salmernes Bog 33,20.22
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Præsten går balancegang sammen
med Berthel og Arthur på natur-tur
på Børnedagen den. 17. april.

KLUMME
Af Carsten Thomsen

Alene
I årets virvar, har vi oplevet “alene” på en ny
måde, afskåret fra hinanden. Fysisk buret inde.
Fanget og frustreret. Kun få trives, mens andre
ikke kan holde sig selv ud, eller deres nærmeste.
Vi kan blive rastløse, trætte, deprimerede, eller
sågar fandenivoldske. Ensomheden kan smadre
nattesøvnen, give skøre drømme, vælte dagens
rytmer, tappe energi og kvæle fysisk aktivitet.
Den kan rasere vores krop, følelser og tro.
Men “alene” kan fordre, at du lærer dig selv at
kende. Ubehageligt eller ej, så er det sundt. Men
grimme følelser, rastløshed, uro og træthed er
svære at håndtere. Salmernes Bog er et godt sted
at få afløb, ja endda at rase ud, sammen med
Prædikerens og Ordsprogenes Bog. De rummer
en monumental blanding af negative og positive
følelser. De dækker hele spektret, nogle gange i
grænseoverskridende sprog, såvel som i smuk
poesi eller ironiske og humoristiske mundheld.
Og vores klassiske salmer fremmer også dybe,
stærke følelser. Når ordene genlæses og musikken
høres påny, forbløffer deres råstyrke. Invitér dem
helt ind og lad dem røre og rive i dig. Så du mærker Gud. Også i det stille hvor han giver dig fred.
Ensomheden kan også afdække grufulde minder
og ubearbejdede smerter. Coronatiden har vist
eksempler, hvor der knyttes nye relationer, hvor
der åbnes op for hinanden og tales frit, om det
der ligger dybt. Jeg har set mennesker befriet fra
gamle åg gennem fund af fortroligt venskab, der
i mod åbner sig for hinanden. Jeg har set bramfri
bekendelse af tvivlen på Gud blive til grobund for
større tro. Jeg har set brudte relationer, nænsomt
repareret når der fordomsfrit lyttes og tales sammen. Ofte en svær, modskrævende, men givende
”sam-gang“.

Krisen kan også genskabe kreativitet. Et år ”alene“ føder tanker om
fornyelse, og giver tid til at prioritere. At se i spejlet og spørge: ”Hvad
er virkeligt vigtigt“? Sågar at skrotte gamle vaner og dyrke nye. At opdage nye måder at leve livet, skabe nye rammer for samvær, og genopleve glæden i at støtte og hjælpe hinanden. At forny gamle politiske
dogmer og stivnede religiøse former. Udtænke idéer til nye produkter,
opdage nye oplevelser og finde nye steder, både i tanke, hjerte og land.
For mig har cyklen afløst flyet, genfødt nysgerrigheden, og fundet
skønne skatte i min egen “baghave”.

HUSK de gode corona-manerer

Hyppig
håndvask
+ sprit

Mundbind
når vi går
rundt

… Man skal aldrig lade en krise gå til spilde, for ud af den kan spire
forårets fornyelse.
1 meter
(mindst)

NÆRUM SPEJDERTROP
Spejderne mødes hver anden tirsdag kl. 18.00-19.45. I maj mødes de
udenfor: pigerne ved flagstangen og drengene ved boldbanen.
Spejderaftener 4. maj, 18. maj og 1. juni.

2 meter
(3 stole)

HILSEN FRA KASSEREREN

Af Daniel Birch

2020 var et mærkeligt år – også økonomisk! Indtægterne har båret
præg af, at fremmødet har været begrænset til gudstjenesterne, og
kollekterne derfor mindre. Det gælder naturligvis især perioden i foråret, hvor kirken var helt lukket. Omvendt har udgifterne til normale
aktiviteter været betydeligt mindre. Men der har nu alligevel været
betydelig aktivitet, bl.a. arbejdsdage med istandsættelse og småreparationer – og de er selvfølgelig ikke gratis.
Når vi kigger ind i 2021, er det endnu for tidligt at spå om aktivitetsniveauet. Vi håber, det bliver højt! Men der går nok desværre et godt
stykke tid endnu, inden vi er tilbage til noget, der minder om ”normalt”. Så lad mig i mellemtiden komme med tre opfordringer til dig i
forhold til kirkens økonomi.
1. En fast aftale

Nøgletal fra regnskabet

Alle medlemmer opfordres til at give et fast bidrag til de faste udgifter. Vi kalder det også ”lokaleleje”, og det dækker alle de kedelige ting
omkring bygningen, som bare skal betales uanset hvad. Vi foreslår 100
kr. pr. måned pr. voksen – men det er ikke et ”kontingent”, så justér
beløbet efter hvad du har mulighed for. Brug gerne Betalingsservice –
så passer det sig selv.

INDTÆGTER
Indtægter lokaler

89.253

Gaver og kollekter

144.160

Indtægter ialt

233.413

2. Kollekt på afstand
Husk at tænke på menigheden, også de sabbatter, hvor du vælger
webkirke. Giv gerne den ”normale” kollekt – du kan fx bruge MobilePay
(31530), også selv om du ikke sidder i kirken!

UDGIFTER

3. Kontanter er besværlige

Udgifter menighedshus -170.605

Det bliver mere og mere besværligt at komme af med kontanter, når
man er en forening. I løbet af året lukker banken endnu flere afdelinger,
så mønter kun kan afleveres i København. Tænk gerne på det, når du
giver kollekt. Småmønter kan være en stor gave (se Markus 12), og det
tager vi gerne imod! Men hvis du af gammel vane tømmer småpengene
i kollektkurven, så overvej gerne MobilePay el.lign. som alternativ.

Udgifter aktiviteter

-71.628

Tilskud

-14.924

Dansk Bogforlag
Udgifter ialt
Årets resultat

-220
-257.377
-23.963

Det komplette regnskab ligger
tilgængeligt i forhallen.

Til sidst vil jeg sige et stort tak for den store gavmildhed, som menigheden er velsignet af. Tak til alle som har bidraget i årets løb, både med
penge og arbejdskraft. Og hvis du har spørgsmål til teknik (MobilePay,
Betalingsservice osv.) eller skattefradrag, er du altid velkommen til at
tage fat i mig.

Mindeord
HANS RASMUSSEN
Vores kære far sov stille ind, mens jeg sad og
holdt ham i hånden. Det var den 14. november
sidste år. Han var indlagt på Herlev på smertelindrende afdeling. Det gik fremad og han så frem
til at komme hjem til sin lejlighed. Vi talte om
det kun et par dage før. Men han blev dårlig igen,
og få timer senere sov han ind. Han blev bisat fra
hospitalets kapel, hvor den nærmeste familie var
til stede. Fred være med ham. Han var elsket og
er savnet.
Kim Vesthald
For ca. 55 år siden var vi en del unge familier i
Nærum menighed. Vores børn gik i menighedsskolen, vi så hinanden om sabbatten, til møder
og skolemøder. Vi havde menighedsudflugter til
stranden om sabbatten. Vi sang i Nærum Adventkor med Vagn Østergård som leder. Det var en tid
jeg tit tænker tilbage på.
Vi var nogle familier, bl.a. Hans og Grete, som tog
til Lolland i vores gamle bondehus, hvor vi havde
nogle morsomme dage sammen. Hans cyklede
meget og var god til det. Vi var flere gange med i
Sjælsø Rundt (128 km).
Hans var en rar og venlig person og havde morsomme og pudsige bemærkninger i vores samtaler. Jeg er taknemmelig for de oplevelser, jeg har
haft med Hans.
Jeg tænker på Grete, børn og børnebørn. At de må
komme videre med minderne. Tak, Hans, fordi du
har levet – ære være dit minde!
Kærligst
John Ravnkilde

BERNHARD BENDIX JENSEN
Bernhard døde onsdag formiddag den
30. december 2020 efter lang tids sygdom. De sidste dage havde han besøg
af sine børn og børnebørn og sov stille
og fredfyldt ind i sikker forvisning om
et snarligt gensyn med sine kære.
Bisættelsen fandt sted fredag den
8. januar fra Nærum Adventistkirke,
hvor den nærmeste familie var samlet
for at tage afsked.
Vi ser frem til at se Bernhard igen i
opstandelsen.
Michael Bidstrup

Kender I dem?

IDA NY FREDERIKSEN
Jeg er født og opvokset i en landsby udenfor Haderslev
i Sønderjylland. Jeg kom til Nærum i sommeren 2018
for at arbejde og senere begynde på medicinstudiet i København. Først boede jeg hos Niels og Edel
Neesgaard og efterfølgende hos Iben og Michael
Bidstrup inden Sofie og jeg fik et dobbelt kollegieværelse på Amager. Nu er jeg flyttet igen
og deler en stor lejlighed med Lukas, Frederik,
Cecilie og Caroline.
Jeg er rigtig glad for Nærum menighed, som
jeg synes er en åben menighed, hvor der er god
plads til alle og frihed til at være sig selv. Særligt
nyder jeg fællesskabet iblandt de unge, men også
resten af menighedens rummelighed og velvilje over
for os.
Når ikke jeg prøver at få mig selv til at læse, går jeg så
mange og lange ture, som jeg kan retfærdiggøre og synger så højlydt, jeg kan slippe af sted med uden at genere
naboerne.
Jeg føler mig tættest på Gud når jeg synger lovsange med
bandet.
SOFIE LOFTAGER
Jeg lærte kirken at kende, da jeg som lille (eller… mindre)
startede til spejder med min far og søster. Nu til dags
er jeg dog rykket ind i lokalet ved siden af spejderlokalet
– nemlig Pitstop-lokalet, hvor de fleste af mine lørdage
forløber sig.
Efter at have læst fysik i to år har jeg nu skiftet til medicinstudiet, og på trods af udsigten til de næste 6 lange
år, er jeg ved godt mod. Jeg bor sammen med Rasmus på
Amager og overspringshandler fra læsningen med strikning, gåture og podcasts.

RASMUS HJALTE SKOV-HANSEN
Nu kommer der 2 informationer, som kommer til at spare mig
for en masse tid efter samtlige prædikener:
1. Mine forældre er Bente Skov Schledermann og Tomas SkovHansen
2. Ja, jeg har gået på Vejlefjord
Værsgo!
Nu behøver I sådan set ikke læse videre, men hvis I gør, så kan
jeg fortælle, at jeg har haft 4 sabbatår efter gymnasiet – det var
ikke lige planlagt, men det kan være svært at spå, specielt om
fremtiden.
Jeg har arbejdet lidt forskellige steder. Jeg har været ostemester på
Bornholms Mejeri og bagageportør i CPH Airport. Firmaet i lufthavnen gik konkurs grundet den lille virus, vi fik fra Kina. I slutningen
af januar startede jeg så på Maskinmesterskolen i Lyngby – det var
heller ikke lige planlagt.
Jeg er så småt begyndt at indse, at hvordan man skal leve sit liv,
lærer man lidt hen ad vejen. Det, vi skal nå, skal vi nok nå alt
sammen!
Prædikernes Bog kapitel 3, vers 1-8:
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen,
er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.

Gudstjenester maj 2021

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 1. MAJ 2021
10.00 Bibelstudium: Abrahams afkom
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen

PRÆST:
Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 8. MAJ 2021
10.00 Bibelstudium: Pagten ved Sinaj
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 15. MAJ 2021
10.00 Bibelstudium: Pagtens lov
11.15 Gudstjeneste: Anette Wulf
(”Årsmødekollekt“ går til udvidelse af portalen sabbat.dk)

SABBATTEN DEN 22. MAJ 2021
10.00 Bibelstudium: Pagtens tegn
11.15 Gudstjeneste: Carl David Andreasen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 29. MAJ 2021
10.00 Bibelstudium: Den nye pagt
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 5. JUNI 2021
10.00 Bibelstudium: Den nye pagts helligdom
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere
(Kollekt: Korrespondanceskolen)

MENIGHEDSLEDERE:
Birgit Mtiliga, 2348 9791
Christoffer Struksnes, 6128 1812
Daniel Birch, 6021 4210
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018
KASSERER:
Daniel Birch (midlertidigt),
6021 4210, mail@danielbirch.dk
SPEJDER:
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501
MENIGHEDSBLAD:
Carsten Thomsen, 4082 7772
pxicarsten@icloud.com
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
bamselone@mail.dk
Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk

KOM MAJ, DU SØDE, MILDE
Fra sabbatten den 1. maj vil der igen være både bibelklub,
bibelstudie og fællessang. Vi fortsætter selvfølgelig med den
ekstra sang og musik som gav de korte gudstjenester uden
fællessang lidt ekstra liv.

Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720

