NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”For jeg var sulten,
og I gav mig noget
at spise, jeg var
tørstig, og I gav mig
noget at drikke, jeg
var fremmed, og I
tog imod mig, jeg
var nøgen og I gav
mig tøj...”
Matt 25,35-36
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Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Tak Gud for efteråret
Med nogle enkelte dages undtagelse har denne sommer i Danmark
ikke været noget at råbe hurra for rent vejrmæssigt. Det har været
småkoldt, blæsende og vandet kom aldrig rigtig op på en behagelig
temperatur. Jeg har dog nydt nogle korte og friske ture, men de har
været forholdsvis kolde og korte.
Efteråret banker snart på døren og naturen får nye farver og dagene
bliver kortere. Der er rigtig mange ting i efteråret som er fantastisk
smukke. De gyldne aftner hvor solen står lavt i horisonten og farver
alt gyldengult. De flotte farvekombinationer på træer og buske som
dagligt ændrer nuance fra de grønne toner til røde, gule, orange og
brune farver. Alle frugterne og grønsagerne som modnes og bliver
spiseklare i sådant et antal, at vi kan sylte og samle forråd frem mod
en periode, hvor der er mindre spiseligt i naturen.
Tænk at Gud har inkluderet en sådan skønhed i naturen alene for at
glæde vores øjne. Der er intet behov eller indbygget krav om skønhed i
naturen, så Gud har skabt skønheden alene for at glæde os mennesker.
Og ikke nok med variationen af årstidernes skiften og skønhed, Gud
har også i sit skaberværk sikret, at naturen hvert eneste år modnes,
høstes, hviles og spirer påny. Det er jo en årlig genskabelse.
I vores egne liv har Gud på tilsvarende måde hver eneste uge sikret
mulighed for, at vi mennesker kan vokse, hvile og genskabes både i
vores forhold til hinanden og i vores forhold til ham. Sabbatten er den
hvile og velsignelse, som hver uge sikrer, at vi kan blomste, bære frugt
og genskabes.
Tak Gud, fordi du skaber, opretholder, velsigner og genskaber.
Gud, tak for at den samme mangfoldighed, du har skabt i naturen,
også er i os mennesker. Tak for den kreativitet og forskellighed du har
givet os.
Gud må du dette efterår skinne igennem hver af os med dit kærligheds lys. Et lys fra dig, i hele regnbuens farverspektrum, der lyser
igennem os og igennem naturen og vidner om din storhed, din kreativitet og din kærlighed til os mennesker.

Arrangementer i efteråret
REGIONSMØDE 19. SEPTEMBER
Sabbatten den 19/9 er der fælles møde i NærumAdventistkirke for alle
menighederne i Storkøbenhavn, Roskilde og Bornholm.
Radisa Antic, som er leder af Ellen G. White Research Centre på Newbold College, vil inspirere os denne sabbat.
Husk at tage mad med til fællesspisning og et par gode sko til en gåtur
i skoven.
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SSPAGHETTIGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
Nu begynder spaghettigudstjenesterne igen. Er hverdagsaftener-
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Vi begynder kl. 17 med fortællinger om Gud, lovsang og
kreative indslag, hvorefter vi spiser den lækre mad, som
Bamse og Bente har lovet at lave.

SANG OG LOVSANG
Hvis du kan lide at synge så glæd dig til den første weekend i oktober
hvor vil mødes i kirken fredag eller lørdag aften og synger nogle af
vores bedste salmer og lovsange sammen.
KANOTUR MED SPEJDERNE
De store spejdere er i skrivende
stund på vej på kanotur. Her er
et billede midt i forberedelserne
– det gælder om at have tænkt på
det hele!

AHA-gruppen
Mødes mandag morgen kl.
9.00 og arbejder med at gøre
genbrugstøj klar til nødhjælp.
Bibelstudiegruppe i kirken
Torsdag aften kl. 19 studeres
Johannes’ Åbenbaring i kirkens kælder.
Mad og bibelstudie
Bibelstudiegruppe for unge på
tværs af menighederne i Storkøbenhavn. Kunne du tænke
dig at deltage, så kontakt Nicklas Risager, nicklasrisager@
gmail.com / 6041 2293 eller
Christian Rechter, christianrechter@gmail.com
TEENklubben
Begynder snart...
Spejderne
Starter op i september og
mødes som sædvanlig hver
anden tirsdag.

Kære Billy Graham: Måske er jeg bare gammeldags, men fra tid til
anden introducerer vores mødeleder nye sange til gudstjenesten, og
jeg bryder mig ikke om dem. Jeg kan bedst lide de gamle salmer og
ville ønske, at han holdt sig til dem. Skal jeg klage til vores præst?
E.W.W.
Svar: Jeg ved at dette har været et kontroversielt emne i mange kirker,
og jeg vil ikke påstå, at jeg har alle svarene, da jeg ikke er særligt musikalsk. Men vi har en tro fuld af sang, og Gud har givet os musikkens
gave, således at vi kan prise ham. Salmisten erklærede: “min mund
lovpriser dig med jublende læber.”
I stedet for at klage til præsten (eller andre) vil jeg på det kraftigste
anbefale dig at bede Gud om hjælp til at være taknemmelig for al musik, der vender vores tanker mod Gud, både nyt og gammelt. Nej, du
bryder dig måske ikke om alle sangene, men det er der andre, der gør,
og Gud kan bruge sangene til at bringe dem tættere på Kristus. Husk
at de gamle salmer, som du godt kan li’, også var nye engang, og at der
sikkert var nogle, som ikke brød sig om dem heller.
Desværre tror jeg nogle gange, at salmerne bliver så populære, at vi
synger dem uden at tænke over indholdet. Derved bliver vores sang
tom og meningsløs. Lad det ikke blive sådan for dig, tænk i stedet over
ordenes betydning og gør dem til en bøn.
Din mødeleder introducerer sansynligvis nogle få nye sange ad gangen
frem for at ændre al musikken på én gang. Bed for mødelederen og
musikerne og fortæl dem, at du sætter stor pris på deres musikalske
gaver. Fortæl at du elsker de gamle salmer, men støt dem i at nå den
nye generation igennem musikken.
Brevkasse. Tribune Media Services

Ungdomsgudstjeneste
Af Laura Falk
En dejlig sabbatsmorgen i Nærum kirke den 15. august
var der ungdomsgudstjeneste, hvor vi sang masser af
gode lovsange. Der blev også tid til at sidde to eller tre
sammen, hvor man kunne bede og snakke sammen.
Derefter var der mere lovsang og en lille børnehistorie, hvorefter vi fik en god og inspirerende prædiken
af Bobby Bovell, som omhandlede Guds store nåde og
kærlighed til os! Bagefter fortsatte de unge med at spise
sammen, og selvfølgelig tog vi en frisk sabbatsgåtur
efterfulgt af hygge og spil til langt ud på natten.

Bornholm Rundt
En gruppe af præstens trofaste
e flok fulgte
med til Bornholm i weekenden
n den 14.-16.
august – både for at høre ham prædike i Tejn
og for at støtte ham på den lange
nge cykeltur
rundt om Bornholm om søndagen.
agen. Malte
oplevede søndagens tur, som det ses her
til højre. Al lighed med præsten
en er i øvrigt
utilsigtet.

Redaktøren tænker...

Står vi overfor ragnarok?

Af Bjørn Krøll

Der er et historisk stort flygtningepres mod Europa. Andreas Kamm,
generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, siger i et interview i
Jyandsposten: ”Vi risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge,
(som har brug for midlertidigt ophold), og migranter, (som vil flytte til
Europa) på den ene side og lokalbefolkningen på den anden side går
helt skævt og eskalerer, og i mine øjne står vi overfor et decideret ragnarok-scenarie. Europa er på en katastrofal kurs, fordi vi ikke har en
fælles løsning, men kæmper for at holde flygtningene ude af hver vort
land. Politikerne i Europa i dag går den helt forkerte vej. De går væk fra
fællesskabet og respekterer ikke den fælles EU-politik. Noget tyder på,
at vi er vidne til et paradigmeskifte. En ny historisk fase, hvor vi fra nu
af lever i en verden, hvor ubalancen mellem antallet af flygtninge og
migranter og verdens evne og vilje til at hjælpe, er meget, meget stor.”
Hvad gør vi?
Kærligheden vil blive kold hos de fleste, siger Jesus om tilstanden i de
sidste tider. Enhver søger sit eget. Hvad gør vi som adventister? Hvad
gør vi som menighed i Nærum? En af de ting vi allerede har gjort, er,
gennem AHA og ADRA, at sende en stor ladning med tøj, sko og telte
til Serbien, der hver dag modtager omkring 1.000 flygtninge. Det kan
landet slet ikke kapere, og ADRA Serbien har bedt os hjælpe. Flygtningene sover på græsset og på bænke i parker, og ved ikke hvad de skal
gøre. Sammen med FN, Røde Kors og de lokale myndigheder, hjælper
ADRA med vand, mad, tøj og telte. Der er desuden oprettet et informationscenter med tolke, så flygtningene kan få lidt mere at vide om
deres rettigheder og muligheder. Vi er nødt til at hjælpe, når folk er i
nød – uanset hvilke motiver de har. Når de har gået deres sko i stykker,
deres tøj op og har risikeret livet, og nu er i en fortvivlet situation,
slidt de
kan vi ikke bare lukke vores øjne og håbe på, at det går over.
Når kærligheden får magt i verden,
vil ingen udnytte andres savn.
Når nåden hersker i al vor færden,
vil alle søge hinandens gavn.
Når Gud ta’r magten bliver fjender venner,
hver kvinde søster, hver mand min bror,
og alle griber hinandens hænder
og spiser sammen ved livets bord.

Dette kunne være en scene
fra en dommedagsfilm –
men det er en madkø i en
syrisk by...
Læs den gribende artikel fra
Politiken – i forlængelse af
ADRAs arbejde for nogle af
de flygtninge, der kommer
til Serbien:
politiken.dk/magasinet/
feature/ECE2784967/
vaaddragtmysteriet

Tak for dine gaver!
20. juni
27. juni
4. juli

11. juli
18. juli

Missionen
Kirkens arbejde
Missionen
Kirkens arbejde
Missionen
Børn, spejder
og ungdom
Missionen
Kirkens arbejde
Missionen

kr. 996,kr. 1.715,kr. 1.065,kr. 1.188,kr. 486,kr. 1.401,kr. 749,kr. 949,kr. 838,-

Kirkens arbejde
Missionen
Kirkens arbejde
1. august Missionen
Adventnyt
8. august Missionen
Adventnyt

25. juli

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

1.765,856,2.089,988,2.345,1.031,2.101,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver,
som vi siger tak for: Juli: kr. 5.000,- / August: kr. 3.700,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Sabbatterne i SEPTEMBER 2015

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 5. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: Filip som missionær
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Vejlefjordskolens Elevfond)

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

SABBATTEN DEN 12. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: Paulus – baggrund og kald
11.15 Gudstjeneste: Cyrill Holtse (Kollekt: Kirkens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

SABBATTEN DEN 19. SEPTEMBER
REGIONSMØDE
Fællesspisning efter gudstjenesten

Ulrik Schiermer, 9094 4929

10.00
11.15
12.30
14.00
15.00
16.00
16.30

MENIGHEDSTJENERE:
Harley Holtse, 4585 3984

Bibelstudium v. Radisa Antic
Gudstjeneste v. Radisa Antic (Kollekt: Kirkens arbejde)
Fællesspisning – sammenskudsgilde
Gåtur i skoven
Eftermiddagsmøde v. ledelsen
Servering
Afslutningsmøde v. Radisa Antic

SABBATTEN DEN 26. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: Skal hele verden høre?
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Kirkens arbejde)

Nils Rechter, 4580 3234

Benjamin Elkjær, 2484 0176

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

