NÆRUM ADVENTISTKIRKE
Spild ikke tiden med
at kigge efter blå
himmel på grå dage.
Se skønheden i
skyerne i stedet...

APRIL 2016
naerum.adventistkirke.dk

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Hvorfor leder I i en grav efter en, som lever?
Det var englenes spørgsmål til kvinderne ved Jesu tomme grav. Med
andre ord: I leder det forkerte sted, søg efter Jesus blandt de levende. Det
er åbenbart vigtigt at søge efter Jesus de rigtige steder, hvis der skal være
nogen chance for at finde ham. Påskemorgen ledte kvinderne efter en
død profet, men fandt noget meget større – en tom grav, Jesus var opstået
fra de døde.
I Adventistkirken har vi ikke tradition for at fejre påske med specielle
eller ekstra gudstjenester. Det er ikke fordi vi ikke tror på påsken og Jesu
opstandelse, men på grund af at vi oprindeligt fjernede alle religiøse
traditioner og liturgier. Ingen faste, intet fastlåst kirkeår eller kirkelige
højtider. Sabbatten var den eneste helligdag, den eneste højtid. Til gengæld er den hver uge et minde om Guds skaberkraft.
Med tiden er nye traditioner dog opstået, bibelstudier, nadver hvert kvartal, bedeuger, missionslæsninger og genkendelige gudstjenesteformer.
Det er der intet forket i, for faste rammer og traditioner giver genkendelighed og tryghed.
li
Vi skal dog ikke lede efter Jesus i de faste rammer eller i traditionerne,
V
de er som en tom grav. I sig selv er de intet, med mindre de peger hen på
d
noget større. Jesus er større - han er opstået - han er levende!
n
• Vi fejrer Jesu forbillede som tjener ved hver nadver
• Vi fejrer Jesu levende og frelsende kraft ved hver eneste dåb
• Vi udforsker hans storhed og kreativitet i hvert bibelstudie
• Vi taler med Jesus i hver eneste bøn
• Vi fejrer Jesu skaberkraft hver sabbat
Jesus er levende, døden gik forbi, han er opstanden!
Je

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Torsdag den 7. april kl. 17.00 er der spaghettigudstjeneste igen. Det er
en fantastisk anledning til at tage børn eller børnebørn med i kirke, hvor vi opdager Guds storhed, forundres over hans kærlighed og
udforsker han kreativitet. Som afslutning spiser vi sammen. Alle er
velkomne. Gratis tilmelding på SMS 2927 7738.
MENIGHEDSMØDE MANDAG 11. APRIL
Kom og vær med til at præge menighedens fremtid.
Vi skal fokuserer på menighedens mission, prioritere bygningernes
mange renoveringsopgaver og godkende regnskabet. Hovedpunktet
bliver dog efterårets mødeserie med Sisse Fisker.

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

DÅB, LOVSANGSAFTEN OG UNGDOMSDAG
Den sidste sabbat i april bliver en festdag i Nærum menighed. Tre af
menighedens teenagere, Karoline Struksnes, Nathaniel og Theodor
Müller, ønsker at blive døbt. Det fejrer vi hele sabbatten lige fra solnedgang fredag aften, hvor der er lovsangsaften i kirken kl. 19.00.
Til festgudstjenesten sabbats formiddag bliver Karoline og Nathaniel
døbt, og om eftermiddagen efter fællesspisningen vil Theodor blive
døbt i Øresund.
ARBEJDS- OG RENGØRINGSDAG 22. MAJ
Kirken trænger til istandsættelse og rengøring. Alle
hænder kan hjælpe – store og små, unge og ældre. Der er
arbejdsopgaver nok til alle. En enkelt time kan gøre en
stor forskel. Der er så mange små og store reparationer, at
der også bliver en arbejdsdag i september.
SISSE FISKER
Datoerne for mødeserien til efteråret er nu fastlagt. Sisse Fisker kommer den 22. september. De følgende syv torsdage vil der være uddybende foredrag. Datoerne er følgende: 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 3/11 og
10/11 (27/10 er skolernes efterårsferie). Tænk allerede nu på, hvem du
vil invitere med.

Eneste gang med TEENklub i
april er onsdag 20. april
SPEJDERMØDER i april
Tirsdag den 12. april
Bededagstur til Krogsholt
21.-24. april

Kirkebøn over
salme 139
Af Hanne Jul Jakobsen

Kære Gud
Du kender os
og elsker os som dine børn.
Tak fordi vi ikke skal anstrenge os
for at være noget andet end det vi er.
Tak fordi vi er gode nok.
På lang afstand er du klar over vores tanker,
og derfor takker vi dig for,
at vi kan dele dem med dig.
Vær med i vores bekymringer,
vær med i vores frygt for ikke at slå til,
vær med i vores sorg og savn.
Du er fortrolig med vores veje
og derfor takker vi dig for,
at vi må tro på, at du er med os,
når vi går ud,
og når vi går hjem,
når det går frem,
og når det går tilbage.
Før ordet bliver til på vores tunge, kender du det fuldt ud.
Og derfor beder vi dig,
lad dit ord
blive til virkelighed gennem os.
Lad os tale uretfærdigheden imod
og kærligheden frem.
Lad os dele håb og glæde
med hinanden.
Herre; bagfra og forfra indeslutter du os.
Hjælp os til at stole på det,
og hjælp os til at vise hinanden,
at vi er omsluttede af din kærlighed.
Du lægger din hånd på os
og velsigner os.
Lad os være en velsignelse i verden,
og lad os være dine hænder,
der bidrager til en verden med mindre
uretfærdighed og ulighed og ufred.

Du har lovet at være med os alle dage.
Det er for underfuldt til, at vi forstår det.
Det er så ophøjet, at vi ikke fatter det.
Hjælp os til alligevel at tro det.
Stiger vi op til himlen, er du dér, lægger vi os i dødsriget, er du dér.
Låner vi morgenrødens vinger og slår os ned,
hvor havet ender, så leder din hånd os også dér.
Din højre hånd holder os fast.
Hold os nu fast på dit ord, og i din kærlighed.
Vær med dem der har magt. Giv dem vision og visdom
til at bruge deres magt i kærlighed til mennesker.
Vær med din kirke her og ud over hele jorden.
Lad dit evige lys skinne over os og i os – og lad os være lys i verden.
Og når vores lys her brænder ud,
så lad det være tændt i din evighed og nærhed.
Det beder vi om
I Jesu navn
Amen.

Spejdertur til Jagt- og Skovbrugsmuseet
Af Christina Neesgaard
Vores friske spejderbørn trodsede, uden en eneste sur mine, det
danske vintervejrs sludregn og havde søndag den 6. marts nogle suuper gode og lærerige timer på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.
m.
Det helt store hit var at få lov at smede sit eget grillspyd. Men det
vakte også begejstring at komme tæt på udstoppede dyr og føle på
rævens pels, se både nyt og gammelt værktøj samt maskiner der
benyttes ved skovbrug, tælle åreringe på fældede kæmpetræer, se
på våben til jagtbrug, mærke og løfte på gevirer og prøve tøj, som
skovarbejderne bruger i dag.
Spejderbørnene glæder sig nu til forår og bålsæson, så grillspydene
kan komme i brug!

Tak for hjælp til en fattig
En vinterdag ankom en hjemløs til Nærumkirken. Han stank
umiskendeligt af hjemløs og så forkommen og hjælpeløs ud.
Hvad gør vi ved det i Nærumkirken? Vi hjælper ham selvfølgelig. Inden
længe havde Alin fra Rumænien fået opvarmede rester fra julemiddagen taget et varmt bad i kælderen og fået lidt varmt tøj fra hjemløsekassen og glad var han.
Alin ville gerne hjem til familien i Rumænien og lynhurtigt blev der
samlet penge ind i kirken til ham. Nærum menighed kan være stolt det er en gavmild menighed fyldt med mennesker med gode hjerter.
Der blev samlet omkring 5.000 kr. ind og det blev besluttet, at Alin
skulle sættes på bussen til Rumænien om aftenen - vi ville sende ham
af sted, betale billetten for ham og først derefter give ham resten af
pengene.
En person i kirken genkendte Alins historie fra et menighedmedlem i
en anden kirke og vi fulgte lynhurtigt op på sagen. Det viste sig at Alin
havde ladet sig friste til at fortælle sin historie i to andre kirker.
Umiddelbart følte vi os vrede og frustrede og kontaktede politiet. De
gør intet ved den slags, som de betragter som simpelt betleri. Vi konfronterede derefter Alin og han erkendte og undskyldte. Bedyrede dog
at hans historie var sand. Vi tror på, at Alin er en dybt fattig stakkel og
han har vist billeder som bekræfter hans historie. Han havde dog ladet
sig friste til at gentage den et par gange for meget.
Skal man hjælpe en mand, der lyver sig til en ekstra gevinst? Vi spurgte de mennesker i menigheden, der havde støttet Alin og svarer var
et stort ja. Han er i nød og skal hjælpes. Wow - hvilken tilgivende og
rummelig menighed.
Imidlertid har vi efterfølgende ikke kunnet få fat i Alin og derfor er det
besluttet, at pengene går til fattige i Rumænien via kanaler i menigheden.
Tak kære menighedsmedlemmer fordi I var en menighed, der agerede
på nød. Skal vi gøre det igen? Ja, det mener vi at vi skal. Jak. 2.15-17.
Tak til Nærum menighed for godhed vist i handling.
Bedste hilsner
Lehnart, Inger, Arne og Berit

Mit yndlingsvers
KAROLINE STRUKSNES
Filipperbrevet 4, vers 13: ”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.“
Det gør mig tryg at vide, at Gud vil give mig styrke til at klare alle
slags problemer. Han vil altid være ved min side, ikke kun i svære
tider, men i alle tider.
THEODOR MÜLLER
Matt 6,33: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt
det andet gives jer i tilgift.“
Jeg synes det er et rigtig godt vers, og det beskriver kort og godt, at
hvis du gør det, så skal det hele nok blive godt. Desuden har jeg holdt
en andagt om dette vers.
NATHANIEL MÜLLER
Jeg kan godt lide 1 Mos 1,3-5: ”Gud sagde: ‘Der skal være lys!’ Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud
kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det
blev morgen, første dag.“
Jeg synes det er betryggende, at han er styr på tingene og har kontrol
over verden. Det er ham der bestemmer, hvad der sker, og det føler jeg
mig tryg ved.

Tak for dine gaver!
27. feb.

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.108,kr. 1.434,-

05. marts Missionen
kr. 938,Menighedsskolen kr. 2.232,12. marts Missionen
kr. 903,Velfærdsarbejdet kr. 1.652,-

19. marts Missionen
Kirkens arbejde

kr. 705,kr. 1.945,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver
siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
Marts: kr. 4.000,Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

Sabbatterne i APRIL 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 2. APRIL

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

Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Davids søn
Gudstjeneste: John Ravnkilde (Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 9. APRIL
10.00
11.15

Bibelstudium: Jesu tjeneste begynder
Gudstjeneste: Rebecca Pedersen (Kollekt: Menighedens unge)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164

SABBATTEN DEN 16. APRIL

Benjamin Elkjær, 2484 0176

10.00
11.15

Christoffer Struksnes, 6128 1812

Bibelstudium: Bjergprædikenen
Gudstjeneste: Carl-David Andreasen (Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 23. APRIL
Nadvergudstjeneste
10.00
11.15

Bibelstudium: ”Rejs dig og gå!” Tro og helbredelse
Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Kirkens arbejde )

SABBATTEN DEN 30. APRIL
Dåbsgudstjeneste og fællesspisning
Program for de unge hele eftermiddagen
10.00
11.15
14.30

Bibelstudium: Den synlige og den usynlige strid
Gudstjeneste med dåb: Thomas Müller (Kollekt: Kirkens arbejde )
Dåb i Øresund

SABBATTEN DEN 7. MAJ
10.00
11.15

Bibelstudium: Hvile i Kristus
Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Kirkens arbejde )

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033
KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 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

