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Familiegudstjenesten
den 9. maj

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Helligånden
Det har lige været pinse, hvor vi mindes både pinsen i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente. Begge indeholder taknemmelighed,
etablering af et folk og en gave. Alle tre elementer er tilstede i modtagelsen af loven på Sinai, som senere også inkluderede en høstfest.
På samme måde som Jesus havde givet både løvhyttefesten og påsken
større betydning, giver Helligånden nu pinsen større betydning.
I den nye pinse bliver loven skrevet på hjerterne, det åndelig Israel
oprettes og førstegrøden givet til Gud, altsammen fejret i taknemmelighed.
Vi har som enkeltpersoner, og som menighed, meget at fejre og takke
Gud for.
Så når vi indimellem tænker ‘Hvis Jesus stadig var her, så ville alt
være bedre’ må vi huske på Jesu egne ord til disciplene: “Men jeg siger
jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke
bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg
sende ham til jer.” (Joh 16,7)
Jesus ser det ikke som en forringelse for disciplene, at han selv tager
tilbage til Gud, nej Jesus fortsætter sin gerning for os og i tillæg kommer Helligånden og arbejder i os og igennem os. Helligåndens opgave
er ikke mindre betydningsfuld end Sønnens og Faderens; frelsesplanen er et guddommeligt samarbejde.
En af Helligåndens opgaver er at kalde mennesker til omvendelse og
tro på Kristus. Peter siger i sin tale på pinsefestens dag, at de skal få
Helligånden som gave i forbindelse med deres omvendelse og dåb.
Lad os fejre og takke Gud for Helligåndens virke i os og i mennesker
omkring os og for de gaver, som han har givet til menigheden.

Arrangementer i juni måned

VALG 2015-2017

MAD OG BIBELSTUDIE
Hver torsdag kl. 18 mødes en gruppe unge på tværs af menighederne i Storkøbenhavn og spiser sammen. Ofte mødes de hos
hinanden, men en gang imellem mødes de også i kirken.

Forslagsudvalget har foreslået
følgende personer til bestyrelse og ledergruppe m.m. for de
kommende 2 år 2015-2017. En
komplet liste for alle embeder
vil snarest blive hængt op.

Efter maden er spist og opvasken klaret, har de bibelstudie, som
de skiftes til at lede. Kunne du tænke dig at deltage, så kontakt
Nicklas Risager eller Christian Rechter.
TEENKLUBBEN MØDES
Sommerafslutning sammen med Roskilde. Datoen oplyses senere.
SPEJDERNE
Spejdergudstjeneste 6. juni
Spejderafslutning 16. juni kl. 18-20
AHA-GRUPPEN MØDES HVER MANDAG KL. 9.00
For øjeblikket er det genbrugstøj, der gøres klar til nødhjælp.
BIBELSTUDIEGRUPPE I KIRKEN
Torsdag aften kl. 19 studeres Johannes’ Åbenbaring i kirkens
kælder.
BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 10. juni er der bestyrelsesmøde. Tænker du, at der er
noget, der burde tages op, kan du henvende dig til en fra bestyrelsen senest tirsdag den 9. juni.

Udvalget har prioriteret at få
unge med i ledelsen både for
at synliggøre den store gruppe
af børn og unge i menigheden,
men også for at styrke menighedens fremtidige arbejde.
Valget er for en 2 årig periode, men øvrige grupper kører
løbende.
Menighedsledere
Nils Rechter
Bjørn Krøll Nielsen
Ulrik Schiermer
Christoffer Struksnes
Benjamin Elkjær
???
Menighedsbestyrelsen
Kenn Roland Nielsen
Christina Neesgaard
Lehnart Falk
Nina Klokkervold
Carsten Thomsen
Johnny Kaspersen
3 menighedsledere
Præsten

Eniko Teodor har gjort os opmærksom på, at vi
fik navngivet deres børn forkert i sidste blad. Vi
ønsker Amalie Laura tillykke med lillebror Elias
Alexander – og beklager fejlen!

Menighedssekretær
Ann-Charlotte Nielsen

Bamse og Bente

Kasserer
Viggo Kjøller

TEENklub

Blachman udfordrer teenagerne

Af Michael Bidstrup

Til sidste TEENklub så vi et afsnit af tv-serien ‘Luk mig ind, det er
Blachman’. Vi blev udfordret på vores engagement i forhold til andre
mennesker, og vi talte om, at man godt kan være ensom i en gruppe
og i kirken. Flere nævnte, at der var mange som kendte dem, men at
de ikke selv kendte folks navne. Vi snakkede også om, at vi som kirke
og enkeltpersoner har rigtig mange muligheder for at afhjælpe både
ensomhed og manglende kendskab til Gud, hvis vi engagerer os i
andre mennesker.

“Drengene” tegnet af Malthe Bidstrup.

Familiegudstjenesten 9. maj
Kirken var fint pyntet med ”vinranker” og ”druer” den 9. maj, hvor
temaet for familiegudstjenesten var Det Sande Vintræ. Der var samtaler og aktiviteter om, hvad det i praksis og helt personligt vil sige, at
Jesus er det sande vintræ, og vi er grenene. Der blev sat helt personlige
‘fingeraftryks-druer’ på vintræet, smidt visne grene på bålet, smagt på
druesaften og lavet bogmærker til bibellæsning. Gudstjenesten sluttede med, at rigtig mange hængte en personlig drue på vinranken som
en bekræftelse af deres ønske om at forblive forbundet til det sande
vintræ, Jesus Kristus.

Vi har alle sammen blinde vinkler
Ved årsmødet fik vi en videohilsen fra Raafat Kamal, leder af TED.
Vi bringer her et sammendrag af hans tanker til os.
I vores synsfelt er der et blindt område – en blind plet. I vores åndelige
liv har vi også blinde vinkler, ting som vi ikke kan se – sandheden om
andre, om os selv og om Gud. Gud har givet mig en byrde for at skulle lytte. Og Gud har ladet mig møde mange mennesker, særligt unge
mennesker, som har en lidenskab for Gud og kærlighed til mennesker
og kirken og dens mission. Gud har sendt dem til mig for at åbne mine
åndelige øjne for behovet hos Guds folk og vores mission her i Europa,
for at jeg kan se mine blinde vinkler og udfordre mine fastlåste forestillinger. Jeg vil dele et par af dem, jeg har fået øjnene op for.
Raafat Kamal og hans hustru
Heidi Kamal Kendel.

Den første forestilling er, at kirkearbejdet foregår i kirken. Kirkearbejdet foregår i kirken – eller gør det? Jeg beder om, at vi må begynde at
se, at fokus ikke er på de tre timer sabbats formiddag men i stedet på,
at kirken er alle steder og når som helst, der hvor de troende er.
Den anden forestilling, som jeg har observeret, er følgende: ”For at
bringe mennesker til troen, skal menigheden markedsføre troen mere
professionelt med programmer og spændende aktiviteter snarere end
at leve troen mere ud i hverdagen.” Jeg beder til, at Gud åbner vores
øjne for blinde vinkler og udfordrer vores fastlåste forestillinger.
I mit arbejde for ADRA og kirken, kan jeg dele mange historier med jer
om, hvad vores medlemmer i virkeligheden gør. Jeg er stolt af kirkens
medlemmer. De er ufærdige lerkrukker i Guds hænder, de formes og
støbes af ham, og de er ambassadører for hans forsoning i samfundet.
Jeg takker Gud, når jeg ser menighedsmedlemmer udføre barmhjertighedsgerninger og leve deres tro. Hvis vi som menighed alene underviser og prædiker uden at løfte en finger for at fjerne menneskelig lidelse
og udvise medfølelse, så er vores handlinger kun irrelevante ord uden
nærvær og effekt, og vores mission bliver lukket inde i vores kirker.
Vores mission er ikke blot ord, og hvad vi tror. Vores allervigtigste
mission er vores aktive liv og handlinger. Europa og Danmark skriger
efter en autentisk og relevant kristendom, der følger Jesu eksempel,
som han talte og handlede. Han talte og han berørte. Han talte og han
græd. Han talte og han tilgav. Mindre prædiken fra prædikestolen og
fokus på ideologi og mere handling. Det er det, der virkelig fortæller
om vores budskab og vores mission. Er vi stadig relevante? Er vi stadig
nærværende? Jeg beder for at vores fokus fortsat vil være på, at menigheden opfylder vore medmenneskers behov både i ord og i handling.

Containere til Uganda og Malawi
I april og maj har der stået hele to forskellige containere uden
for ADRAs lager. De er nu sendt af sted til henholdsvis hospitaler i Uganda og Malawi med medicin og hospitalsudstyr for
mere end 2,5 millioner kroner. Bodil Lund har igen haft kontakt
med et stort medicinalfirma, som har doneret rigtig meget medicin. Årsagen denne gang var, at firmaet har ændret navn, og
havde meget medicin pakket med deres gamle navn på pakningerne. Det kunne ikke svare sig at pakke det om, og det kommer
nu en masse mennesker i Uganda og Malawi til gode. Meget af
hospitalsudstyret kommer fra Frederiksberg hospital og fra Multicenter Syd i Nykøbing Falster, som samler, reparerer og sender
hospitalsudstyr videre til fattige lande – denne gang gennem
ADRA. En stor tak til alle involverede parter, også menigheden,
som har måttet afgive parkeringspladser til de to containere.

Tak for dine gaver!
28. feb.
(Lissner)
07. marts Missionen
Kirkens arb.
14. marts Missionen
ADRA
21. marts Missionen
Kirkens arb.
28. marts Missionen
Kirkens arb.

kr. 2.408,kr. 1.375,kr. 1.428,kr. 1.680,kr. 3.765,kr. 999,kr. 1.345,kr. 1.603,kr. 2.243,-

04. april
11. april
18. april
25. april

Missionen
Kirkens arb.
Missionen
Kirkens arb.
Missionen
Kirkens arb.
Missionen
Kirkens arb.

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

kr. 845,kr. 1.349,kr. 970,kr. 1.435,kr. 925,kr. 1.715,kr. 1.245,kr. 1.638,-

02. maj
09. maj

Missionen
Kirkens arb.
Missionen
Kirkens arb.

kr. 1.074,kr. 1.214,kr. 1.081,kr. 1.571,-

Kirken har modtaget følgende
anonyme gaver, som vi siger tak for:
Marts: kr. 2.000,- / April: kr. 5.000,Maj: kr. 2.000,-

Sabbatterne i JUNI 2015

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 6. JUNI

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

10.00

Bibelstudium: At følge Jesus i hverdagen

11.15

Gudstjeneste: Spejdergudstjeneste

SABBATTEN DEN 13. JUNI
10.00

Bibelstudium: Guds rige

11.15

Gudstjeneste: Anker Kjøller

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929,
bamselone@mail.dk
Leila Kipper, 3029 9975
Nils Rechter, 4580 3234
Ulrik Schiermer, 9094 4929

SABBATTEN DEN 20. JUNI
10.00

Bibelstudium: Jesus i Jerusalem

11.15

Gudstjeneste: Familiegudstjeneste

SABBATTEN DEN 27. JUNI
Nadver. Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00

Bibelstudium: Korsfæstet og opstået igen

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup

SABBATTEN DEN 4. JULI
10.00

Bibelstudium: Gud er missionær af natur

11.15

Gudstjeneste: Gunnar Pedersen

MENIGHEDSTJENERE:
Harley Holtse, 4585 3984
KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033
SPEJDER:
Dorte Nybo Demant, 6026 0581
TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup, 2927 7738
michael.bidstrup@adventist.dk
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk

