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Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Enighed eller menighed?
Hvad vil det sige at være en menighed? Er det noget man er eller noget
man bliver? Hvor ens eller hvor enige skal man være, og hvad er formålet?
I Bibelen bruges der mange forskellige billeder på kirken og menigheden.
Nogle studier har fundet helt op til 90 forskellige billeder alene i det nye
testamente. Ingen af disse billeder beskriver en institution og kun enkelte
noget stationært som f.eks. et hus (2 Kor 5,1). Langt hovedparten af billederne beskriver menigheden som noget levende, noget der vokser, noget
der forandrer sig. Prøv selv at lave en liste ud fra hukommelsen eller søg
efter billeder i et af evangelierne eller et af Pauli breve.
Billederne understreger på forskellige måder samhørigheden mellem
menigheden og Jesus. Kongen, hyrden og hovedhjørnestenen er samlingspunktet og fællesskabets årsag og oprindelse. Ligeledes beskrives
forskelligheden og den gensidige afhængighed af hinanden i menigheden. Grenene og lemmerne har forskellige funktioner, men supplerer og
understøtter hinanden. Andre billeder fremhæver menighedens opgave i
verden, lyset og saltet spreder de gode nyheder om riget.
De første menigheder bestod af vidner, som med egne ører havde hørt
Jesu tale, mennesker som havde set Jesu gerninger eller mærket Jesu
helbredelse på egen krop. Ikke nok med det – nogle havde tilmed set,
talt med og rørt ved Jesus efter hans død. De oplevede at JESUS LEVER!!!
og det gør han stadig. For disciplen Thomas var det svært at forstå, men
Jesus viste sig også for Thomas og sagde:
”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.“
Menigheden defineres ikke ved, hvor ens eller hvor enige vi er. Thomas, ja
ingen af disciplene var ens eller enige i alt, men de var et troende fællesskab, en menighed.
Et sidste billede. Paulus beskriver i 2 Korinterbrev menigheden som et
levende brev fra Gud og en duft af og fra Gud. Den duft er tilgivende og
livgivende – du er liv fra Gud!

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTER – VI HAR BRUG FOR DIG
Til hver eneste spaghettigudstjeneste kommer mellem 20 og 30 børn
og voksne hovedsagelig fra Nærum Privatskoles mindste klasser.
Nogle har været med hver eneste gang, andre er lige blevet inviteret
med. Mange bliver og snakker ved bordene bagefter og stiller spørgsmål om tro, Gud, menigheden og skolen.
Kom og få nye venner, hjælp med det praktiske eller fortæl om egen
tro. Næste Spaghettigudstjeneste er den 10. marts kl. 17. Tilmelding
på SMS 2927 7738 – så har vi også mad til dig.
MENIGHEDSMØDE MANDAG 11. APRIL
Sæt allerede nu X i kalenderen. Vær med til at forme menighedens
fremtid. Foreløbige emner:

AHA-GRUPPEN
Mødes mandag morgen
kl. 9.00 og arbejder med at
gøre genbrugstøj klar til
nødhjælp.
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
TEENKLUB

• Idé-værksted for efterårets mødeserie
• Bygningernes vedligehold
• Økonomi

Vi mødes tre gange i marts:
2/3, 17/3 og 31/3. Vel mødt!

BIBLE CONFERENCE 2016: THE CHURCH OF OUR DREAMS

Flytning af menighedsbreve:

Fire unge fra menigheden tager til bibelkonference på Newbold i
weekenden den 15.-17. april. Dygtige undervisere vil inspirere om
fremtidens kirke. Kunne du også tænke dig at komme med, så kontakt
Michael. Retur-flybilletter kan stadig fås til ca. kr. 500,-

Anne-May har flyttet sit
medlemskab til Cafékirken.

KÆRE SPEJDERE
Søndag den 6. marts mødes vi ved indgangen til Jagt- og
Skovbrugsmuseet kl. 11 og er færdige til afhentning kl. 14.
For at have et overblik, skal I tilmelde jer til denne tur til
Dorthe Nybo Demant, senest onsdag den 2. marts.
Spejdermøder i marts
Søndag 6. marts: Jagt- og Skovbrugsmuseet kl. 11-14
Torsdag 15. marts kl. 18
Torsdag 29. marts kl. 18
Generalforsamling
Nærum Spejdertrop har generalforsamling torsdag 29.
marts kl. 17-17.45. Alle medlemmer og støttemedlemmer
har stemmeret. Alle er velkomne!

Peter Bo Bohsen har flyttet sit
medlemskab til Vejlefjord.

Spændende mødeserie efter sommerferien
Sisse Fisker kommer til Nærum Adventistkirke i september og
fortæller om Livets Opskrift. De efterfølgende 4-5 uger vil vi uddybe
nogle af de emner, som Sisse Fisker undersøgte. Hvorfor har adventister i Loma Linda lange og gode liv? Skodsborg/Nærum er måske en
‘Lyseblå dansk zone’ og ligner på mange måder Loma Linda. Forslag
til emner kunne f.eks. være: Sund mad, helse, Skodsborg (Loma Linda),
hvile, gavmildhed, tro & livsglæde... Vi ønsker at gøre mødeserien så
god og interessant som muligt, så derfor har vi brug for hele menighedens opbakning og input – også fra dig. Har du gode ideer, forslag
eller lyst til at hjælpe med planlægningen, praktiske opgaver, indslag
eller noget helt andet, så kontakt Michael eller en fra bestyrelsen.
Michael Bidstrup

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til Borgermøde
om modtagelse af flygtninge
Har du lyst til at bidrage til, at vi får taget bedst muligt imod vores nye medborgere? Så vil vi rigtig gerne
se dig mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00-21.15 på Stadsbiblioteket til borgermøde om vores modtagelse af
flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kom og deltag i borgermødet, hvor du kan:
• Høre om de frivillige foreningers nuværende aktiviteter på integrationsområdet
• Høre om behovet for nye tiltag og indsatser på integrationsområdet ud fra de nye medborgeres synsvinkel, de frivilliges synsvinkel og kommunens synsvinkel
• Komme med dine egne ideer til integrations- og foreningsaktiviteter for kommunens nye medborgere
• Få ideer og inspiration til, hvordan du kan bidrage
• Høre om hvordan du kan hjælpe med husning af en ny medborger
• Skabe netværk
Mødet vil være baseret på oplæg og dialog med fokus på drøftelse og idéudvikling mellem deltagerne.
Det indledes af borgmester Sofia Osmani og formand for Integrationsrådet Gitte Kjær-Westermann.
Med venlig hilsen
Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune, Frivilligcenter
Lyngby-Taarbæk, LyngbyGuiderne, Lyngby Frivillignet, Røde Kors, FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger
i Lyngby-Taarbæk) samt kirkerne i Lyngby.

Lidt om livets frugter
Vi som er kristne – vi som er adventister – dig og mig – vi ønsker for
vores liv, at det bærer gode frugter, og at verden bliver et lidt bedre
sted at leve i, fordi vi kan være med til at vise hen til Gud, og give
bare lidt af hans kærlighed videre til andre.
Johannes Møllehave henviser i bogen ”Det ender godt” til en salme
skrevet i 1976 af en digter ved navn Jørgen Kristensen. Den handler
om Jesu lignelse om vintræet og grenene:
Vintræ og grene og frugt hører sammen:
Kristus er ét med sit folk på dets færd.
Grenene dør, hvis de skilles fra stammen:
Skilt fra Guds søn er vi ingenting værd.
Gold er den gren, som er helt uden druer.
At være til – er at være til gavn.
Herre forbarm dig! Beskæringen truer:
vi er jo dine grene af navn!
”Kære I skal ikke grue og græde!”
Svarer Vor Herre, som ved, hvem vi er.
”Bliv kun i mig, så skal også min glæde
evig og fuldkommen blive i jer!”
Glæden er den, at vi ikke skal spørge,
hvad der i grunden kom ud af vort liv.
Glæden er den, at vi ikke skal sørge
for vore gerningers rette motiv.
Glæden er den, at Vor Herre alene
ved, hvor i verden han bedst får os brugt.
Glæden er den, at vi vokser som grene,
næres af stammen og bærer dens frugt.
Johannes Møllehave tilføjer:
”Salmedigteren fastslår, at mennesket har en bestemmelse, men det
er alene Vor Herre, der for alvor kender den. Det er ikke afgørende for
os, at vi skal udgrunde dybden i vort eget livs mening.
Den kender Gud.
Glæden er at være til, at virke og være til gavn.
Gør man det, så bærer ens liv frugt.“

Eftertanker
Af Bjørn Krøll

Flygtningene kommer
Følgende vidnesbyrd fra den tiårig irakiske flygtning Myriam har
rørt flere millioner mennesker, efter at det blev sat på nettet. Der er
mange kristne, som tvinges til flugt på grund af deres tro. Hævn og
h
had er en naturlig menneskelig reaktion, men se her hvad Myriam
si
siger.
1
10 ÅRIG IRAKISK FLYGTNING: ”JEG TILGIVER ISLAMISK STAT”
T
Terrororganisationen Islamisk Stat har drevet tusinder af kristne på
flugt i Irak. En af dem er 10-årige Myriam, som på kanalen SAT-7 KIDS
h
har fik mulighed for at fortælle andre børn om sit syn på IS og tilgivelsse.
I den irakiske flygtningelejr mødtes Essam, som er vært på SAT-/
KIDS, med en 10-årig kristen flygtningepige ved navn Myriam.
Sammen med sin familie måtte hun flygte fra byen Qaraqoush, da
IS-styrker indtog området. Essam spurgte hende, hvad hendes tanker var om de mennesker, som havde jaget hendes familie på flugt
fra deres hjem. Hendes svar kom uden tøven:
Flygtningelejr i Erbil: 10-årige
Myriam står her i midt i billedet til venstre ved siden af sin
lillesøster Zomorod. Yderst står
Myriams forældre, og bagerst står
værten Essam fra SAT-7 KIDS.
Foto: SAT-7.

”Jeg ønsker ikke at gøre dem fortræd, men jeg vil bede Gud om at tilgive dem. Jeg tilgiver dem,” fortalte hun til værten, og fortsatte:
”I Bibelen hører vi Jesus sige, at vi ikke skal være bange, og at vi skal
tilgive andre, også selvom de hader os. Så vi bliver nødt til at tilgive
dem.”

Mindeord
Mandag morgen den 22. februar sov Gerd Glitfeldt stille ind i sit hjem i
Kokkedal. Efter mange år med rengøring og som stuepige på Skodsborg
flyttede Gerd efter sin mand Harrys pludselige død i 1988 til lejligheden
i Kokkedal. Her engagerede hun sig i det lokale aktivitetscenter og deltog
på nær de sidste år altid i menighedens julefester for seniorer. Gerd blev
96 år. Gerd efterlader sig sønnerne Frank, Willy og Johannes. Begravelsen sker fra Nærum Adventistkirke mandag 29. februar kl. 13.00. Efter
turen til Vedbæk kirkegård er der en lille mindehøjtidelighed i menighedssalen.
På gensyn!

Mit yndlingsvers
CARSTEN THOMSEN
Prædikerens Bog 12,1: ”Husk på din skaber i ungdommens dage, før de
onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: ‘Dem kan
jeg ikke lide!’“
Det jeg læser ud af Prædikerens udtalelse her, er: ”Nyd nuet og vær
taknemmelig for det.”
CHRISTINA NEESGAARD
Fillipperbrevet 1,14: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær
ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem
for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al
forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”
Tænk over det. Det giver fred og ro i sjælen. Vær glad, lad være at bekymre dig, men bring dine ønsker frem for Gud, og modtag Hans fred.
CHRISTOFFER STRUKSNES
1 Korinterbrev 13,4-7: ”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild,
den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer
ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.”
Smukt skrevet – en anderledes kærlighed i Bibelen end i de mange
kærlighedssange der er så populære.

Tak for dine gaver!
20. feb.

Missionen
kr. 1.116,Kirkens arbejde kr. 1.698,-

23. jan.

Missionen
kr. 622,Kirkens arbejde kr. 1.273,-

30. jan.

Missionen
Bibelselskabet

06. feb.

Missionen
kr. 786,Varmeudgifter kr. 2.207,-

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

13. feb.

Missionen
kr. 728,Kirkens arbejde kr. 1.276,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

kr. 579,kr. 1.671,-

Sabbatterne i MARTS 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 5. MARTS
10.00 Bibelstudium: Paulus og oprøret
11.15 Gudstjeneste: Skolegudstjeneste (Kollekt: Nærum Privatskole)

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

SABBATTEN DEN 12. MARTS
10.00 Bibelstudium: Peter og den store strid
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Velfærdsarbejdet)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

SABBATTEN DEN 19. MARTS
10.00 Bibelstudium: Den kæmpende kirke
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Krøll (Kollekt: Kirkens arbejde)

Ulrik Schiermer, 2263 9164
onkel_sla@hotmail.com

SABBATTEN DEN 26. MARTS
10.00 Bibelstudium: Frelse
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Kirkens arbejde)

Christoffer Struksnes, 6128 1812

SABBATTEN DEN 2. APRIL
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Davids søn
11.15 Gudstjeneste: John Ravnkilde (Kollekt: Kirkens arbejde)

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033

Nils Rechter, 2790 2802

Benjamin Elkjær, 2484 0176

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

