NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Og det er det løfte,
som han har givet
os: det evige liv.“
1 Joh 2,25
Kære Far! Hjælp mig at
prioritere de evige værdier,
som gør livet værd at leve...
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Spaghettigudstjeneste
i menighedssalen
den 29. oktober

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Hvem – præst?
For nogle uger siden var jeg kørt af sted for at hente Malthe, som var taget
med en klassekammerat hjem efter skole. Jeg parkerede i indkørslen, og
mens jeg stod i køkkenet og snakkede, indtil drengene blev færdige med
deres forehavende, kom klassekammeratens lillesøster og far hjem. På vej
ind havde hun spurgt, hvis bil det var, der holdt i indkørslen, og lidt i sjov
havde hun fået at vide, at det var præsten, der var kommet for at hente
Malthe, hvorefter hun forskrækket udbrød: Er Malthe død?!
Nu er vores bil godt nok sort, men en rustvogn er det heldigvis ikke. Præster er måske sådan nogle, som kører rundt og henter de døde i menigheden, i hvert fald når man er 11 år og har en livlig fantasi.
Men hvem er egentlig præst i menigheden, og hvordan ser arbejdsbeskrivelsen ud?
I evangelierne hører vi mest om præsternes forkastelse af Jesus som Messias, og deres forsøg på at slå Jesus ihjel, da han udgjorde en trussel imod
deres autoritet og embede.
Med sin død og opstandelse nedbrød Jesus det eksisterende gammeltestamentlige præsteskab og indsatte sig selv som ypperstepræst. Ligeledes overtog han templets rolle som centralt religiøst samlingspunkt.
Jesus selv talte næsten aldrig selv om specifikke embeder og rangorden,
i stedet brugte han nogle helt andre nye og revolutionerende ord såsom:
tjener, træl og små børn – ofte sammenholdt med Gudsriget som allerede
var midt iblandt dem (Matt 20,26-27).
Jesus kaldte apostlene og mange øvrige disciple til at være levende øjenvidner til det, han gjorde og sagde.
Tre af disse, Peter, Paulus og Johannes, beskriver efterfølgende Gudsriget,
eller menigheden, som bestående af levende sten og et kongeligt præsteskab.
I menigheden er vi alle Guds præster og levende sten et åndeligt hus
(1 Pet 2, Åb 1,6). Menigheden består altså af mange forskellige slags
præster: store og små, kvinder og mænd, børn og voksne.
Så hvis vi ender, hvor vi begyndte, så parkerede præsten i præsternes
indkørsel og snakkede med en kollega i køkkenet, mens de yngre præster
afsluttede eftermiddagens samarbejde, hvorefter resten af præstefamilien kom hjem og stillede mærkelige spørgsmål!

Arrangementer i november
BEDEUGEN
Der er møder i kirken følgende dage:
Mandag den 9. november kl. 13
Torsdag den 12. november kl. 18.30
Fredag den 13. november kl. 19 med sang og bøn.
UNGDOMSGUDSTJENESTE
Bedeugen slutter med en ungdomsgudstjeneste sabbatten den 14.
november. Benjamin og Michael er i fuld gang med at planlægge en
spændende og relevant gudstjeneste. Inviter dine studiekammerater
med i kirke denne sabbat.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen (de unge) og finder på noget.
BESTYRELSEN
Der er bestyrelsesmøde onsdag den 18. november kl. 19 i kirken.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Den sidste spaghettigudstjeneste her i efteråret er torsdag den 26.
november. Det er et stort privilegium at kunne invitere børnefamilier
fra vores nærområde indenfor i kirken og sammen lytte til de kendte
historier fra Bibelen – måske på en helt ny måde. Kom sammen med
dine børn eller børnebørn til fællesskab og nærvær. Vi begynder kl. 17
og spiser kl. 18. Det er gratis at være med.
KONCERTER I KIRKEN
Koncert med Rungsted Gospelkor lørdag den 5. december kl. 14.30
Julekoncert med Søllerødkoret tirsdag den 8. december kl. 19.30

Menighedens Julehygge for Seniorer
afholdes i år
Søndag den 13. december kl. 14-17
Medbring en lille gave til maks. 30 kr.
Tilmeldingslister kommer i forhallen 14 dage inden,
men sæt allerede nu X i din kalender.
Mange hilsner
Elsie Christoffersen

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.
I november er det den 3. og 17.
Juletur 27.-29. november. Mere
info på adventistspejder.dk

En eftertanke
fra redaktøren

Kærligheden bliver KOLD – hos de fleste

Af Bjørn Krøll

”Man er til for sin egen skyld. At leve for andre, er at fornægte sin egen
natur. Det er at reducere sig selv til et passivt redskab for andre. Kun
mennesker, der lever for sig selv, kan opleve glæde, triumf og lykke, de
ting, der giver livet indhold. Det er en dyd at være egoistisk, fordi det
er at følge sin egen natur. Det er at blomstre som menneske.”

En ung fra et politisk ungdomsparti kom med følgende udtalelse:

Fru White skrev for mange år siden:
“Gud er kærlighed – Hans natur og Hans lov er kærlighed. Sådan har
det altid været, og sådan vil det vedblive med at være. Da kærlighedens lov er grundvolden for Guds regering, afhænger alle fornuftsvæseners lykke af deres hele og fulde overensstemmelse med dens
retfærdighedsprincipper.
Gud ønsker kærlighedens tjeneste af alle sine skabninger – Han giver
alle en fri vilje, så de kan tjene Ham frivilligt.
“Fordi kærligheden til Gud har førstepladsen, er kærligheden til
næsten tillidsfuld og uegennyttig.”
Det er mod vores nuværende syndige natur, at leve for andre, – men
det er vor oprindelige Gudskabte natur at gøre det.
Jesus gjorde det – levede sit liv helt og aldeles for andre. Han døde til
sidst for andre. Et sted dybt i os, har Gud lagt en spire for denne uselviske, grænseløse og uforklarlige kærlighed.
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Lad os, med Guds hjælp, fremelske og gøde denne spire, så vi kan leve
vore liv for andre end os selv.
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April · Maj · Juni

Bibelstudiehæfter
Det er tid til at bestille Bibelstudium 2016. Giv mig venligst besked
senest 14. november, hvis du ønsker at forandre din bestilling i
forhold til 2015.
Vibeke Heltborg
tlf. 4580 1995 eller vibekeph@gmail.com

Familie- og menighedsforøgelser...
KÆRE NÆRUM MENIGHED
Jacob Eigil Thortzen kom til verden sent den 22. maj. Han er en meget
glad og nysgerrig dreng, og vi nyder at følge med, når han udforsker
verden omkring sig. Vi hygger os alle tre i vores lille hjem på Trørød
Kollegiet. Joachim blev i august færdig som elektronikingeniør og
Anita har kun to måneder tilbage af studiet når hun kommer tilbage
fra et års barsel. Vi takker Gud for det lille mirakel han har givet os,
og så glæder vi os til at finde ud af, hvilke planer han har for vores
res lille
familie.
I forbindelse med fødselen modtog vi en meget fin gave fra
menigheden med sengetøj, hagesmække og chokolade, det er
blevet flittigt brugt. Tusind tak skal i have allesammen.
De kærligste hilsener
fra Familien Thortzen
TINA OG MORTEN KIPPER HAR FÅET EN LILLE NY
Freja Silke Buhl Kipper blev født den 2. september 2015, så nu err
Lærke og Anton blevet storesøskende.
Et kæmpe tillykke til hele familien og bedsteforældrene!
HVIS DU ENDNU IKKE HAR HØRT JUNGLETROMMERNE
... så fødte Lizette William Carlos Elsbo tordag morgen den 29.
september. Han vejede 2780 g og var 50 cm lang – helt perfekt.
Vi priser os lykkelige over at få vort 11. barnebarn, som bare er
så velskabt.
Med venlig hilsen
Niels Neesgaard
NYE MEDLEMMER I NÆRUM MENIGHED
Joanne og Knut Andersson fra Fox Point Church, Nova Scotia, Canada
Benjamin Elkjær fra Vejlefjord
Marianne og Anker Kjøller fra Adventistkirken København
Nicklas Risager fra Vejlefjord
Bente Skov-Hansen fra Tejn
Jens Vestager fra Missionsforbundet
Niels Illum og Anette Klahr har desværre ønsket ikke længere at være
medlemmer.

Der er gang i spejder

Præsten frelser små spejdere fra
agressive hvepse
ag
Det lyder måske som en overskrift fra Ekstrabladet, hør nu bare.
De
Tir
Tirsdag
den 22. september skulle tumlingerne tænde bål. Flere blev
stukket adskillige gange. En af de små piger, Sara, fortalte bagefter, at
stu
hun er allergisk over for hvepse og hun havde endda glemt at tage sin
hu
adrenalin med til spejder den aften. Heldigvis var Sara ikke selv blevet
ad
stukket.
stu
Se næste aften fik boet, som var under græsplænen mellem kirken
Sent
og spejdergraven, 3 kopper benzin og en tændstik.
Boet var på størrelse med en fodbold.
B

En spejder kan da lave mad!
Det er ikke så godt at tænde bål indendørs,
men gasblus går det an at stille op. Tirsdag
aften den 20. oktober var der madlavningsdyst
med sund mad til at starte på og rigtig spejderdessert: PANDEKAGER :-) Der blev givet point
både for smag og servering.

Familiegudstjeneste
Der var dækket festligt op til nadver ved familiegudstjenesten den
24. oktober. Jesus og hans disciple spiste det sidste måltid sammen,
og samtidig overleverede Jesus nye påskesymboler til eftertiden [os].
Vi mindes det allerstørste, Jesus gav, når vi spiser brødet og drikker
vinen. Det er svært at forstå det hele i dybden, men at deltage er at
modtage hans gave til os. Lidt lettere er det måske at forstå, at ingen
skal føle sig for god til at tjene de andre. Det viser vi, når vi bøjer os
og vasker hinandens fødder.

Tak for dine gaver!
19. sept.

Missionen
kr. 3.828,Kirkens arbejde kr. 6.310,-

10. okt.

Missionen
kr. 923,Kirkens arbejde kr. 2.837,-

26. sept.

Missionen
kr. 849,Kirkens arbejde kr. 2.052,-

17. okt.

Missionen
kr. 1.027,Kirkens arbejde kr. 1.377,-

03. okt.

Missionen
kr. 1.124,Katastrofefond kr. 1.948,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Sabbatterne i NOVEMBER 2015

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 7. NOVEMBER
Første sabbat i bedeugen
10.00 Bibelstudium: Symbolske handlinger
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes (Kollekt: Kirkens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 14. NOVEMBER
Sidste sabbat i bedeugen
10.00 Bibelstudium: Krisen fortsætter
11.15 Gudstjeneste: Ungdomsgudstjeneste
(Kollekt: Bedeugeoffer til Global Mission)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 4580 3234
Ulrik Schiermer,
onkel_sla@hotmail.com

SABBATTEN DEN 21. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Josijas reform
11.15 Gudstjeneste: Carl David Andreasen (Kollekt: Kirkens arbejde)

Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 24. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Jeremias’ åg
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde)

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033

SABBATTEN DEN 5. DECEMBER
Julemiddag efter gudstjenesten og gospelkoncert
10.00 Bibelstudium: Jerusalems ødelæggelse
11.15 Gudstjeneste: Mette Krøll (Kollekt: Kirkens arbejde)
Julemiddag
14.30

Koncert med Rungsted gospelkor

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

SPEJDER:
Dorte Nybo Demant, 6026 0581
TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk

