NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Kom til mig,
alle I, som slider
jer trætte og bærer
tunge byrder, og
jeg vil give jer
hvile.”
Kærlig hilsen Jesus
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naerum.adventistkirke.dk

Spejdergudstjenesten
den 6. juni

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Guds storhed
Jeg kan blive ved med at fascineres over Guds storhed. Uanset hvordan jeg prøver at forstå Gud, så sprænger han hele tiden rammerne og
viser sig større og mere forunderlig.
”Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit navn i styrke“
Jer 10,6 (læs selv resten af kapitlet).
Lige siden skabelsen har Gud brugt mennesker, både enkeltpersoner
og grupper, som centrale elementer i sin store plan. På trods af vores
tydelige begrænsninger vælger Gud igen og igen at bruge uperfekte
mennesker til at videregive budskabet om Gud til andre mennesker.
Adam, Noa, Moses og Samson. Eva, Miriam, Ruth og Debora. På samme måde brugte og bruger Gud uperfekte grupper af mennesker til at
dele budskabet om Gud: Israelitterne, de kristne og adventisterne. Alle
uden undtagelse misrepræsenterer vi Gud med vores manglende og
ufuldkomne forståelse. Alligevel vælger Gud at bruge os som centrale
brikker i sin frelsesplan. Gud kunne have valgt at gøre det anderledes, men i sin storhed valgte han bruge os små mennesker. Matthæus
beskriver på sin egen måde Guds storhed i sit første kapitel. I datidens
mandsdominerede samfund bryder Mattæus normerne og medtager
adskillige uperfekte kvindelige slægtninge i Jesu slægtsbog. Ligeledes
er de første og meste centrale vidner om Jesu opstandelse kvinder,
som i datidens samfund ellers ikke kunne vidne i retssager.
Gud brugte børn og teenagere som Samuel, Joash, David, Johannes
og Ellen Harmon – for blot at nævne nogle få. Personer som de fleste
omkring dem ikke regnede dem for noget, da Gud valgte dem til sin
særlige opgave.
Gud lader sig ikke begrænse af vores kultur, familiemønstre eller traditioner. Han bruger mennesker, som vi ikke finder egnede til selv de
største og sværeste opgaver, i sin plan. For Gud er den uperfekte, det
perfekte valg.
Gud hjælp os til, som menighed og som enkeltpersoner, ikke at gøre
dig mindre, men at vise og afspejle din storhed.

Arrangementer i juli og august
AHA – MANDAG KL. 9.00
AHA-gruppen møder hver mandag formiddag, også i løbet af sommeren, for at sortere tøj til nødhjælp.
KIRKEVANDRING 27. AUGUST
Fælleskirkeligt arrangement sammen med kirkerne i Lyngby og folkekirken i Nærum. Arrangementet begynder på Lyngby lokal st. (husk at
komme i god tid toget venter ikke).
18.00

Lyngby lokal st. (tog+bus til Hegnsvej)

18.30-19.15 Nærum Adventistkirke:
Snack samt andagt i kirken v. Michael Bidstrup
19.30

Ankomst til Nærum kirke v. Niels Grunnet.

20.00

Afgang til toget

20.24

Lokalbanen til Lyngby

20.50

Sankt Knud Lavard Kirke, aftenandagt og aftenkaffe.

Kom og gå med og deltag i det hyggelige samvær på turen.

SOMMERFERIE
Mad og bibelstudie
Bibelstudiegruppe for unge
på tværs af menighederne i
Storkøbenhavn. Der er sommerpause juli og august.
Dato for genopstart er ikke
endelig fastlagt, men det
bliver i slutningen af august
eller starten af september.
Kunne du tænke dig at deltage, så kontakt Nicklas Risager,
nicklasrisager@gmail.com /
6041 2293 eller Christian
Rechter, christianrechter@
gmail.com
TEENklubben
Mødes første gang efter
sommerferien tirsdag den
18. august.
Spejderne
Holder sommerferie indtil
september – MEN vel mødt
på spejderlejr på Himmerlandsgården den 26. juli til 2.
august.
Bibelstudiegruppe i kirken
Torsdag aften kl. 19 studeres Johannes’ Åbenbaring
i kirkens kælder. Vi mødes
igen den 13. august efter en
sommerpause, hvor vi skal i
gang med kapitel 3 i Johannes’
Åbenbaring.

Hjælpeaktion

Store

HJÆLPEAKTIONSdag

SØNDAG 30. AUGUST
De seneste år har unionen sammen med ADRA prøvet at sætte øget
fokus på hjælpeaktionsindsamlingen ved at afholde én dag, hvor
mange menigheder samler ind samtidigt, fx fra kl. 13-15.Menighedernes rapporteringer og beretninger fra dagen blandes med interviews
og andre spændende indslag og streames på www.hjælpeaktion.dk/tv.
Udsendelsen foregår mellem kl. 17 og 19
og sendes fra menighedssalen her i
kirken.
Er 2015 året, hvor vi fra Nærum
menighed igen samler ind?
Henvend dig til Bjørn Krøll
og meld dig til Store
Hjælpeaktionsdagen.
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TEENklub
Af Michael Bidstrup

www.hjælpeaktion.dk

TEENklubben sluttede sæsonen af med teenagerne fra Roskilde og
Køge. Vi spiste og hyggede sammen i kirken i Roskilde hvorefter der
blev kæmpet hårdt om hvem der kunne vælte flest kegler og hvem der
havde bedste.
TEENklubben mødes igen tirsdag den 18. august.

Spejdergudstjenesten 6. juni
Spejderne havde tilrettelagt en fin og festlig gudstjeneste for os den
6. juni. Der blev mimet til lignelsen om talenterne i Sigurd Barrets version og de store spejdere havde gjort sig tanker om, hvordan man kan
bruge sine evner og talenter.

Redaktøren tænker...

Lad os være begejstrede for Guds ord

Af Bjørn Krøll

”I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde og kendskabet til vores
Herre og Frelser, Jesus Kristus,” skriver Peter i sit andet brev kapitel
3 vers 18.
Når vi tager imod Guds fantastiske nåde og fanges ind af hans kærlighed til os, vil vi forstå mere og mere af den kæmpe gave, vi har fået
gennem vores tro på Gud og de gode leveregler, han har sat op for os.
Han kender os om nogen, fordi han har skabt os, og han ved, hvordan
vi fungerer allerbedst. Livet er en ufattelig gave, og når vi lever efter
Guds anvisninger og råd, bliver vores liv ikke kun til velsignelse for os
selv, men i høj grad også for andre.
Og når jeg læser nogle af de råd, vi får i Guds ord, er det svært ikke at
blive begejstret. Tænk hvis alle mennesker levede efter de retningslinjer. Her er nogle ord fra Paulus fra hans brev til Kolossenserne. ”Vi
skal være barmhjertige.” Barmhjertighed betegner en situation, hvor
den stærkere ikke benytter sin mulighed for at sætte sin ret igennem
overfor den svagere, men i stedet hjælper ham til større livsudfoldelse.
”Vi skal også være venlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige.
Vi skal bære over med hinanden og tilgive hinanden, så snart der er
noget at tilgive. Som Herren tilgav os, skal vi også tilgive hinanden.
Frem for alt skal vores liv være præget af kærlighed, som er det bedste
middel til at knytte os sammen.
Vi skal lade den fred, som kommer fra Kristus kontrollere vores
tanker. Vi er jo kaldet til at leve i fred på samme legeme. Vi skal altid
være taknemmelige. Vi skal lade Kristi ord få lov at fylde meget i vores
liv, så vi kan undervise og vejlede hinanden med hans visdom. Vi skal
synge lovsange, salmer og åndelige sange med taknemmelighed i hjertet til Gud.” Positive og gode råd som Paulus giver os.
Og i kapitel 4 vers 5-6 står der: ”Vær betænksomme i jeres relationer
med dem, der ikke hører Herren til, så I får mulighed for at fortælle dem om Kristus. Vær altid venlige og imødekommende, så de får
lyst til at tale med jer. Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres
spørgsmål.”
Klar og tydelig tale, og jeg fyldes af begejstring over, at det er sådanne
råd vi skal leve efter. Alt sammen pakket ind i Guds kærlighed til os.
Lad os alle bede til, at vi må vokse i forståelsen af Guds nåde og glædes over livet, han har givet os, og leve hans gode råd ud i vores liv og
vores menighed.

AHA – Adventisternes Hjælpearbejde
Hver mandag samles de frivillige i AHA-gruppen og sorterer,
vasker og pakker tøj til nødlidende. Billederne her viser, at det
ikke er så lidt endda, AHA-søstrene og -brødrenes får fra hånden. Næste sending skal af sted i september eller oktober til et
af de gamle østlande. Else Bernhardsen er nu tilbage med ny
energi, efter et længere fravær. ”Jeg jonglerede med en portion
flødekartofler, der lige kom fra ovnen,” som hun selv siger. ”Det
skal man lade være med,” er hendes umiddelbare råd, mens
hun viser adskillige ar fra hendes noget pinefulde møde med
de alt for varme flødekartofler. Det råd er hermed givet videre.
Godt at se Else tilbage og godt at se det gode arbejde, der udføres af vores trofaste frivillige AHA-folk.

Tak for dine gaver!
16. maj
23. maj
30. maj

Missionen
Kirkens arbejde
Missionen
Kirkens arbejde
Missionen
Kirkens arbejde

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

571,1.010,944,2.138,2.082,2.631,-

06. juni
13. juni

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Missionen
Spejderne
Missionen
Kirkens arbejde

kr.
kr.
kr.
kr.

1.736,2.782,1.477,2.425,-

Sabbatterne i JULI og AUGUST 2015

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 4. JULI
10.00 Bibelstudium: Gud er missionær af natur
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen (Kollekt: Børn, spejder og ungdom)

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

SABBATTEN DEN 11. JULI
10.00 Bibelstudium: Abraham – den første missionær
11.15 Gudstjeneste: Lasse Bech (Kollekt: Kirkens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

SABBATTEN DEN 18. JULI
10.00 Bibelstudium: En usandsynlig missionær
11.15 Gudstjeneste: Michael Bo Jensen (Kollekt: Kirkens arbejde)

Ulrik Schiermer, 9094 4929

SABBATTEN DEN 25. JULI
10.00 Bibelstudium: Historien om Jonas
11.15 Gudstjeneste: Nils Rechter (Kollekt: Kirkens arbejde)

Christoffer Struksnes, 6128 1812

SABBATTEN DEN 1. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Landflygtige missionærer
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Adventnyt)

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033

SABBATTEN DEN 8. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Ester og Mordokaj
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde)
SABBATTEN DEN 15. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Jesus, den største missionær
11.15 Gudstjeneste: Bobby Bovell (Kollekt: Kirkens arbejde)
SABBATTEN DEN 22. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Tværkulturel mission
11.15 Gudstjeneste: Thomas Rasmussen (Kollekt: Kirkens arbejde)
SABBATTEN DEN 29. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Peter og hedningerne
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde)

Nils Rechter, 4580 3234

Benjamin Elkjær, 2484 0176

MENIGHEDSTJENERE:
Harley Holtse, 4585 3984

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

