NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Helligånd, giv mig
den tro, der frelser
fra fortvivlelse. Giv
mig det håb, som
frier mig fra frygt og
forsagthed. Herre,
hvad denne dag end
bringer. Dit navn
være lovet.”
Gurli Vibe Jensen
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Præstens klumme

Jobannonce:

Af Præstefruen

Ansøger behøver ingen kvalifikationer. Virksomheden bruger medarbejdere,
der kæmper med personlige problemer, som de tager med på arbejde for at
læsse af på arbejdsgiver. Det er medarbejdernes opgave at sikre, at virksomheden ikke udkonkurrerer andre, og medarbejderne er villige til at dele ud af
egne og selskabets midler til mindre bemidlede. De giver plads til at medarbejdere med mindre erfaring og anciennitet bliver hørt, og fremfor alt glæder
de sig over andres succes, også når han/hun føler sig overset...
Vi taler ofte om Gudsriget, som en fjern fremtidig størrelse – når Jesus
kommer igen, vil han genoprette sit paradis, og da vil al nød og elendighed ophøre og retfærdighed råde! Men hov, Jesus ER kommet, og
omend det paradis, som han lover, endnu ikke er en fuldbyrdet realitet
– fremtiden har endnu mere at byde på fra Guds side – så lever vi dog i
opfyldelsens tidsalder; Jesus HAR indstiftet sit rige.
Faktisk holder Jesus selv indstiftelsestalen. Vi finder den i Mattæusevangeliet kapitel 5. Han begynder sin tale med en beskrivelse af,
hvem det er, som skal repræsentere det rige, som han er kommet for
at oprette: hans førsteministre, hans hær: dem som skal gå foran med
banneret og vise hvad hans rige står for…
“Velsignede”, siger Jesus i vers 3-9, “er de der erkender deres afhængighed af Gud – for de skal få del i Guds rige. Velsignede er de, der sørger
over situationen – for de skal blive trøstet. Velsignede er de ydmyge –
for de skal få landet i eje. Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed – for de skal få slukket deres tørst. Velsignede er de barmhjertige
– for de skal mødes med barmhjertighed. Velsignede er de rene af hjertet – for de skal få lov at se Gud. Velsignede er de, der stifter fred – for
de skal kaldes børn af Gud.
Her har vi gudsrigets repræsentanter: ikke dem, der praler af kvalifikationer, men dem, der erkender deres afhængighed, dem, der ikke
føler sig gode nok. Ikke dem, der flyder ovenpå, men dem, der kæmper
med problemer, dem, der sørger. Ikke dem, der ved hvordan man fører
sig frem, men dem, der giver andre plads. Ikke dem, som tåler uretfærdighed, men dem, som kæmper andres sag. Ikke dem, der holder
sig til deres egen lille vennekreds, men dem, som viser omsorg for
andre mennesker – også dem, der godt kan være lidt anstrengende at
være sammen med. Det er ikke dem, der har en skjult agenda, men
dem, hvis motiver er rene. Ikke dem, der har alle de rigtige svar, og
som råber højest, men dem, der stifter fred.
Du repræsenterer Guds rige her og nu – et rige, der bygger på helt andre værdier end denne verdens riger. Hvordan kan det ses i dit liv?

Arrangementer i efteråret
LOVSANGSAFTEN DEN 26. SEPTEMBER
Så er den længe ventede lovsangsaften her endelig! Med masser af
lovsang og hygge! Selve lovsangen begynder klokken 19, men for alle
de unge, der har lyst, bliver vi i kirken efter gudstjenesten og finder på
noget! Og hvis vi bliver sultne, som vi sandsynligvis gør, så laver vi da
bare noget mad sammen!! Programmet se sådan ud:
10.00
11.00
12.30
19.00

Bibelstudie med Nicklas Risager
Gudstjeneste
Mad og hygge og sjov og ballade!!!
LOVSANGSAFTEN

BESTYRELSESMØDE OG LEDERMØDE
Menighedens næste bestyrelsesmøde er den 30. september kl. 19.00.
Ledermøde den 21. oktober kl. 19.00.
UNGDOMSDAGE I NÆRUM
Den 24. og 31. oktober bliver de unge og hygger efter gudstjenesten.
UNGDOMSKLASSEN
Alle sabbatter i oktober vil der være bibelstudie for unge kl. 10-11,
undtagen den 3/10, hvor der er spejdertur.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
Den sidste torsdag i måneden er der spaghettigudstjenester
i menighedssalen. De næste gange er den 29. oktober og
26. november. Tag gerne dine børn eller børnebørn med til
en aften, hvor vi synger om Gud, hører om Gud, er kreative
for Gud og spiser noget dejligt mad, som Gud har givet os.
Alt i alt har vi det rigtigt sjovt og fester, fordi Gud elsker os.
Spaghettigudstjenesterne begynder kl. 17.
Vi spiser kl. 18 – og det er
gratis at være med.

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
Spejderne
mødes hver anden tirsdag:
6. oktober og 20. oktober.
Græskartur 2.-4. oktober

Lagersalgsdag
Af Michael Bidstrup

LAGERSALGET 30. AUGUST GIK FAKTISK HELT FANTASTISK
Selvom vi kun samlede ca. 14.000 kr. ind, så gik lagersalget på mange
måder over al forventning. Mange af de besøgende så kirken og menighedssalen indefra for første gang, adskillige skrev en takkebøn og
hængte på ‘æbletræet’, og rigtig mange blev i flere timer og hyggede
sig ved bålet, i caféen eller ved hoppeborgen.
Derudover var der flere, som var interesserede i at begynde til spejder,
og Nina havde også flere gode samtaler med børnefamilier – en enkelt
elev blev skrevet op til at begynde på skolen om nogle år.
Stemningen var nærmest som en menighedsudflugt på vores egen
græsplæne. Det blev en dag, som vi som menighed, skole, spejder
og ADRA godt kan være lidt stolte af.
TAK TIL GUD!

FAMILIEGUDSTJENESTEN 29. AUGUST
Vi har meget at sige Gud tak for. Familiegudstjenesten var
en lille høstgudstjeneste, hvor vi fik anledning til at takke
Gud for hans velsignelser, og vi blev mindet om, hvor godt
det er at have en Far, der bare venter på at høre fra os.
Vi fik også mulighed for at dele vores taknemmelighed
ved at sende en håndgribelig opmuntring til de kvinder,
der bor på krisecentret i Lyngby.

Nyt fra skolen

Elevrekord på Nærum Privatskole
Den 5. september er en af årets vigtigste dage for friskoler. Det er
nemlig dagen, hvor antallet af elever bestemmer størrelsen på statstilnem
skudet for hele det kommende skoleår.
skud
I år havde Nærum Privatskole ikke mindre end 87 elever den 5. september, hvilket er det højeste antal nogen sinde og hele 13 elever mere
tem
end sidste år. På nuværende tidspunkt har skolen 88 elever og Nina
forventer at have 90 elever inden efterårsferien. Skolen har igennem
forv
de sseneste år fået et rigtigt godt omdømme i lokalområdet, og hver uge
nye henvendelser om kommende elever. Med et maksimum
får skolen
s
henholdsvis 18 elever i de yngste klasser og 20 elever i de ældste
på h
må Nina desværre sige nej eller oprette ventelister, da flere af klasserallerede er helt fyldte.
ne a
Det tætte samarbejde med forældrene giver en stor grad af nærhed og
ejerskab, hvor rigtig mange deltager i klassearrangementer, arbejdsejer
dage og skolegudstjenester m.m. Denne nærhed, tryghed og tilfredsdag
hed har de seneste år sikret, at meget få elever flytter skole, men i
stedet
anbefaler skolen til naboer og venner.
ste
Langt
de fleste af skolens ansatte er personligt kristne og seks er
La
medlem
af Adventistkirken. I år er Laura Falk et år for Herren i
me
medieafdelingen
og i skolens SFO/klub. Iben Bidstrup underviser
m
ligeledes
8.-9. kl. i kristendom.
lig
Tak
T til menigheden for det gode samarbejde og de gaver, vi har
modtaget,
fra både medlemmer og menigheden.
m

KANOTUR MED SPEJDERNE
De største spejdere, som er ved at tage 5. grad, var på kanotur til
Fegen i Sverige. De skulle selv klare alt – incl. madlavning over gasblus to og to. Det var ikke lige let for alle, og nogle kæmpede endda
så meget, at de var nødt til at tigge sig til noget mad hos de andre..

Tak for dine gaver!
15. august Missionen
kr. 915,Kirkens arbejde kr. 2.342,-

5. sept

Missionen
kr. 1.350,Kirkens arbejde kr. 1.724,-

22. august Missionen
kr. 1.520,Kirkens arbejde kr. 1.796,-

12. sept

Missionen
kr. 1.340,Kirkens arbejde kr. 2.435,-

29. august Missionen
kr. 1.226,Lyngby kvindekrisecenter
kr. 3.448,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver siden
sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
August: kr. 2.000,- / September: 3.000,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Sabbatterne i OKTOBER 2015

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 3. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Jeremias’ profetiske kald
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Katastrofefonden)

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

SABBATTEN DEN 10. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Indre og ydre kriser
11.15 Gudstjeneste: Anker Kjøller (Kollekt: Kirkens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

SABBATTEN DEN 17. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Judas fem sidste konger
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Kirkens arbejde)

Ulrik Schiermer, 9094 4929

SABBATTEN DEN 24. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Irettesættelse og straf
11.15 Gudstjeneste: Familiegudstjeneste (Kollekt: Kirkens arbejde)

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

SABBATTEN DEN 31. OKTOBER
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Mere lidelse til profeten
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (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

