NÆRUM ADVENTISTKIRKE
“Og han, der sidder
på tronen, sagde:
‘Se, jeg gør alting
nyt!’ Og han sagde:
‘Skriv! For disse ord
er troværdige og
sande.’”
Åb 21,5
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Herbert Blomstedt på
besøg i kirken 9. april.

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Guddommelig penicillin
Vi mennesker er allesammen smittet af en dødelig virus, som langsomt
men sikkert slår os alle ihjel. Uanset hvor vi kommer fra, eller hvordan
vi lever, så har vi alle det til fælles, at døden før eller siden vinder over
os. Ingen mennesker har endnu været i stand til at overvinde døden i det
lange løb. Selvom der bliver vundet mange små sejre hver eneste dag,
så er sikkerhedsseler, vacciner og hjerteoperationer desværre kun midlertidige livsforlængere. Livsforlængere som vi sætter meget stor pris på
i nuet, men intet menneskeligt produkt eller opfindelse har formået at
overvinde døden, kun udsætte den nogle dage, måneder eller år.
vi mennesker endda hjulpet døden på vej. I slutningen af
Til tider har v
Verdenskrig uddelte forskellige nazistgrupper cyanid kapsler til
Anden Verden
embedsmænd og civile tyskere. Kapsler til øjeblikkelig død. Det
officerer, emb
har aldrig været
vær Guds plan eller vilje, men det er en frygtelig konsekvens
og kollektive afvisning Gud, der de seneste par
af vores individuelle
indiv
indbefatter afvisningen af selveste Guds eksistens.
hundrede år endda
e
Jesus har
ha dog fremskaffet et vidundermiddel, som ikke kun udsætter dødens
tidspunkt, men helt udrydder døden som sygdom
d
blandt
mennesker og andre skabninger. Dette vidundermidb
del
d er hverken dyrt eller sjældent, tværtimod. Det er GRATIS,
Jesus
har allerede givet denne penicillin til dig, til mig og til
Je
alle som tror på ham. Det bedste af det hele er dog, at du og jeg har fået
lov til at hjælpe med at uddele dette vidundermiddel. Ja, det er sandt.
Ikke nok med at du og jeg gratis har modtaget dette vidundermiddel, vi
må også dele ud af det til vores bedste venner, kolleger og familie. Der er
ingen copyright eller overdragelsesformular. Hvordan og hvornår vi deler
er helt op til os selv. Der er kun to ting, som sætter vidundermidlet ud af
kraft: når vi ikke deler den med andre – når vi holder det for os selv, og
desuden kan tvivlen på, om vidundermidlet overhovedet virker, til sidst
forårsage immunitet.
Gud tak for frelsen, dit vidundermiddel – lad os ikke holde den for os selv!

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Torsdag den 12. maj kl. 17.00 er der spaghettigudstjeneste. Benyt
anledningen til at tage dine egne eller nogen andres børn med i kirke.
Inviter også gerne venner med. Som afslutning spiser vi sammen. Alle
er velkomne. Gratis tilmelding på SMS 2927 7738.
ARBEJDS- OG RENGØRINGSDAG 22. MAJ
Gå ikke glip af denne fantastiske mulighed for at reparere, rengøre
og vedligeholde vores fantastiske bygninger sammen med nogle
fantastiske mennesker. De morgenfriske begynder kl. 9.30.
Men hvis du ikke kan komme ud af sengen så tidligt, er du
velkommen til at komme lidt senere f.eks. kl. 9.35 – bare
du bliver et par timer ;-)

AHA-GRUPPEN
Mødes mandag morgen
kl. 9.00 og arbejder med at
gøre genbrugstøj klar til
nødhjælp. Mandag den 16.
maj holder AHA lukket pga.
pinsen.
MAD OG BIBELSTUDIE
Bibelstudiegruppe
for unge
Bi
på tværs af menighederne
i Storkøbenhavn. Kunne
du tænke dig at deltage,
så kontakt Nicklas
Risager, nicklasrisager@
gmail.com / 6041 2293

BAG EN KAGE og støt indsamlingen torsdag den 26. maj
ADRA har igen i år fået lov at stille en kagebod op i forbindelse med
skolernes idrætsdag på Rudersdal Stadion – også kaldet Hop & Rockdag. Sidste år rundede kageomsætningen 16.000 kr., som gik til flygtningebørn. I år går indsamlingen til ”Når mor er barn”. Projektet kører
i Malawi, hvor mange af de unge piger – helt ned til 12-års alderen
– dropper ud af skolen, når de bliver gravide. Adskillige af dem er igen
begyndt i skole, så de kan få en uddannelse. Læs mere på adra.dk
Bag gerne en bradepandekage og aflever den hos ADRA onsdag aften
eller torsdag morgen – TAK for kage ☺
LOVSANGSAFTEN DEN 27. MAJ
Fredag aften kl. 19.00 vil de unge gerne invitere alle, der elsker at synge og lovprise Gud, til at begynde sabbatten sammen med musik og
lovsang.
SABBATTEN DEN 28. MAJ
Clair Sanches-Schutte, som er afdelingsleder for børn i TED, kommer
på besøg i København og har lovet at stå for familiegudstjenesten den
sidste sabbat i maj. Efter fællespisningen (ca. kl. 14) vil Clair undervise
og inspirere med erfaringer fra andre steder i divisionen.

TEENKLUB
Det var super hyggeligt at
besøge Helena sidste gang.
Tak for gode muffins. Næste
gang vi mødes er den 19.
maj.
SPEJDERMØDER i maj
Der er spejder 10. og 24. maj.

Klokkerne ringer...
Helena og Ulriks bryllup
nærmer sig. De har inviteret
hele menigheden med til vielse
og efterfølgende reception i
menighedssalen:
Pinsesøndag den 15. maj kl. 13
Hjertelig velkommen allesammen til en festlig begivenhed!

Et stille besøg ...
Den 88-årige dirigent Herbert Blomstedt modtog i begyndelsen af
april Léonie Sonnings Musikpris. Om sabbatten den 9. april besøgte
han Nærum Adventistkirke og var glad for uventet at møde gamle
venner. På billedet ses han sammen med Sissel Sjölander (tv) og
Joanne og Knut Andersson (th).
Ved festligheden for prisuddelingen dirigerede Herbert Blomstedt
DR SymfoniOrkestret, der spillede Mahlers 1. symfoni og Beethovens 8. symfoni.
Mahlers 1. symfoni blev sendt på DRK 17. april og ligger tilgængelig på nettet indtil 16. maj for dem, som ønsker at se eller
gense koncerten. Varighed: 56 minutter.
Beethovens 8. symfoni sendes den 8. maj også på DRK.

ADRA European cycling tour
Weekenden den 22.-24. juli får vi besøg af et ADRA cykelhold, der samler ind til ADRAs arbejde for uddannelse. Idéen med cykelturen er at
støtte ADRAs arbejde gennem sponsorater og reklame på turen. Turen
varer fire uger, og er tænkt som en årlig tilbagevende begivenhed, hvor
der cykles fra den ene ende af Europa til den anden på forskellige ruter.
Turen i år har ni deltagere og starter i Lillehammer. Der køres til Kristianssand – Hirtshals – Århus og holdet ankommer til København fredag den 22. juli, hvor de skal bo på Frederiksdal hotel. Søndag fortsætter
de videre til Tyskland og ender efter fire ugers cykeltur i Zagreb.
De vil gerne være sammen med vores menighed under deres ophold
her i København og spørger, om vi har mulighed for mødes med dem
til noget pot-luck fredag aften. Om sabbatten vil de gerne i kirke, og
her skal vi tænke på oversættelse og gerne fællesspisning (light version ☺), hvis det er muligt.
Det vil være fint at give dem en god oplevelse af vores menighed, og er
du hjemme den weekend og har lyst/tid til at mødes med dem, og vil
du være med til at byde ind med noget i forbindelse med deres besøg,
må du meget gerne henvende dig til Bjørn Krøll eller Michael Bidstrup.

Kreativt gruppearbejde til menighedsmødet
Masser af at gode input til efterårets foredrag
Ved menighedsmødet 11. april kom vi et godt skridt videre i planlægningen af efterårets mødeserie. Efter gennemgang af regnskabet m.m.
gik fire grupper i gang med planlægningen og var meget engagerede.
De arbejdede med henholdsvis reklamering, selve aftenerne, fængende titler og sammenhæng med menighedens øvrige aktiviteter.
En lille gruppe meldte sig til at være med i den videre planlægning.
Har du gode idéer, forslag eller holdninger, så giv dem til planlægningsgruppen som pt. består af Nina, Cyril, Lise, Lehnart og Michael
B – eller meld dig ind i gruppen.
Tænk allerede nu over hvem du kan invitere med til efterårets spændende foredragsaftener.

Vi får gæster den
22. juli
Af Bjørn Krøll

Af Bjørn Krøll og
Anette Edson Similié

I et halvt års tid, har en del af Nærum menigheds medlemmer været
samlet hver sabbat i Kvistgård. Vi savner selvfølgelig at se dem i menigheden her i Nærum, men vi glæder os over, at de mødes trofast,
og at de har et spændende projekt i gang deroppe, som måske bliver
til en menighedsplantning. Anette Similié fortalte os lidt om deres
aktiviteter til menighedsmødet mandag den 11. april og har skrevet
et indlæg til menighedsbladet, som du kan læse herunder.

Kære Nærum menighed!
Her en lille opdatering fra vores tv-studie i Kvistgård, hvor vi som den
danske afdeling af Lightchannel kører med løbende tv-optagelser fra
vores studie.
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Om sabbatten sam
samles vi kl. 9.45, beder sammen, synger og går så i
gang med optagels
optagelserne. Der er altid plads til spørgsmål, og der gives
god tid til at udvek
udveksle ugens erfaringer med Gud, andre mennesker,
eller specielle bønneemner. Er der eftermiddagsoptagelser, spiser vi
også sammen.
Vi vil også lave en fælles uddeling af den højst aktuelle bog ”Den store
strid” samt ”Martin Luther 500 år”-hæftet med invitationer til vores
studiegruppe. Men målet er det samme: at pege på Jesus som verdens
frelser, og at Han må blive til en helt personlig og uadskillelig relation
for den enkelte.
Lightchannel – lysets kanal – har meget at byde på, og kommende programmer og talere kan altid findes på Lightchannel.dk.
Det er dejligt, når der kommer besøgende, så du er altid velkommen!

Mit yndlingsvers
JOHNNY KASPERSEN
Johannesevangeliget 1,1 og 14: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud ... Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,
og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra
Faderen, fuld af nåde og sandhed.“
Jesus var ordet – han var ikke hvem som helst, men er fuld af nåde og
sandhed.
KENN ROLAND NIELSEN
Salmernes Bog 24,9-10: ”Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle
døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge?
Hærskarers Herre, han er ærens konge!“
Versene bringer minder frem fra min barndom, hvor vi holdt solnedgangsandagt hos min farmor og farfar, og hvor der ofte blev læst fra
Salmernes Bog – og så blev der selvfølgelig sunget.

TUSIND TAK ...
... for den dejlige blomsterhilsen fra menigheden til min
fødselsdag. Hilsen Else Bernhardsen

Tak for dine gaver!
26. marts Missionen
Kirkens arbejde

kr. 937,kr. 1.328,-

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 511,kr. 1543,-

2. april

Missionen
Kirkens arbejde

9. april

Missionen
kr. 2.246,Ungdomsarbejdet kr. 2.730,-

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

Missionen
Kirkens arbejde

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

16. april

kr. 890,kr. 2.093,-

23. april

kr. 1.150,kr. 2.496,-
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Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 7. MAJ

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

10.00
11.15

Bibelstudium: Hvile i Kristus
Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 14. MAJ
10.00
11.15

Bibelstudium: Jøders og hedningers Herre
Gudstjeneste: Gunnar Pedersen (Kollekt: Menighedens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 2790 2802

SØNDAG DEN 15. MAJ

Ulrik Schiermer, 2263 9164

13.00

Benjamin Elkjær, 2484 0176

Vielse af Helena og og Ulrik
Efterfølgende reception i menighedssalen

Christoffer Struksnes, 6128 1812
SABBATTEN DEN 21. MAJ
10.00
11.15

Bibelstudium: Peter og klippen
Gudstjeneste: Kai Busk (Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 28. MAJ
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Sjælens afguder (og ande af Jesu lærdomme)
Familiegudstjeneste med Clair Sanches-Shutte (Kollekt: ADRA)

SABBATTEN DEN 4. JUNI
10.00
11.15

Bibelstudium: Jesus i Jerusalem
Gudstjeneste: Spejdergudstjeneste (Kollekt: Nærum spejdertrop)

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

