NÆRUM ADVENTISTKIRKE
“Stol på Herren med
hele dit hjerte; din
forstand slår ikke til.
Hvad du end foretager dig; prioriter
Gud først, for da vil
Han lede dig og lade
livet lykkes”
Ordsp 3,5-6
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Præstens salme
Af Michael Bidstrup

Hvor længe Gud?
Fri nutidig gendigtning af salme 80
Gud hør os, hør din menigheds bønner.
Du som satte alting igang.
Du som kaldte vore pionerer.
Kom og hjælp os.
Kom og vær iblandt os igen.
Vis os at du stadig eksisterer.
Far, hvor længe vil du se den anden vej
og forblive i himmelen?
Vore børn og nære vender sig fra dig,
vore tårebrønde er tomme, vi kan ikke græde mere.
Din menighed svinder hen.
Du lader verden grine af dig,
alle tror de kan undvære dig.
Konge rejs dig, genopbyg dit rige,
husk dine løfter og ban vejen til livet
Du plantede os og gav os nyt lys,
du hyppede os som kartofler,
varm muld til mange knolde,
nye skud på nye kontinenter.
Hvorfor har du glemt din have?
Nu ligger vi i jorden og rådner.
Far, kom og bo hos dine børn igen,
lad os ikke være forældreløse længere,
pas os og beskær os, så vi igen kan spire.
Giv gødning og kraft påny.
Hold os i live, så vi igen kan tilbede dig.
Far, tag din kongekrone på.
Vær Herre i vore liv og del ud af din frelse påny.

Kommende arrangementer
SÆSONAFSLUTNING FOR SPAGHETTIGUDSTJENESTERNE
Torsdag 9. juni slutter sæsonen af med sang fra Nærum Privatskoles
mindste klasser og aftensmad lavet af Bente og Bamse med team.
Det er gratis at deltage – tilmeld dig på SMS 2927 7738.
Som Clair Sanches-Shutte fortalte den 28. maj, så er Messy Church/
Spaghettigudstjenester det eneste missionarbejde, som fungerer i alle
lande i vores division. På Stanborough kommer der fx hver måned ca.
250 efter seks år med Messy Church... Vi planlægger at fortsætte med
vores lidt mindre opsætning efter sommerferien – og vi har brug for din
hjælp. Der er opgaver med madlavning, opstilling, oprydning samt nogle
til ‘bare’ at være til stede og snakke med børn og (bedste)forældre m.m.
Meld dig til Michael til en super-hyggelig form for missionsarbejde!

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

KIRKEVANDRING I YDMYGHED DEN 16. JUNI
Årets kirkevandring bliver under temaet ydmyghed. For et par måneder siden blev Michael inviteret til planlægningsmøde i Lyngby Kirke
for at fortælle om adventisterne. Flere af præsterne syntes, at vores
fodtvætning var så interessant, at det bare måtte tages med som et
punkt på kirkevandringen. Selvom turen ikke kommer forbi vores
kirke i år, ville det være fint, at mange af jer kommer med ud at gå –
især til sidste stop i Lyngby Frikirke, hvor fodvaskningen vil finde sted.
Program

Fælles afslutning med de
andre teenagere på Sjælland
– snart...
SPEJDERNE
Efter spejdergudstjenesten
den 4. juni er der velfortjent
sommerferie for Nærumtroppens spejdere.

Kl. 18.00 Christianskirken, Chr. X Allé 120, Lyngby
Kl. 18.45 Baptistkirken
Kl. 19.45 Lyngby frikirke med fodvask og forfriskning
Kl. 21.30 Farvel og tak for i dag
ET GODT LIV – FOREDRAGSRÆKKE TIL EFTERÅRET
Planlægningsgruppen mødes snart igen. Tænk allerede nu på, hvem
du vil invitere med til et eller flere af foredragene, og hvordan du kan
hjælpe med i planlægningen eller på selve aftenerne. Gode idéer og
forslag er meget velkomne!
Cyrill Holtse, Lehnart Falk, Lise Rechter, Michael Bidstrup og Nina Klokkervoll

ADRA EUROPEAN
CYCLING TOUR
Weekenden den 22.-24. juli
får vi besøg af et cykelhold,
der samler ind til ADRAs arbejde for uddannelse. Der er
ni deltagere, og de vil gerne
møde Nærum menighed. Er
du hjemme den weekend og
vil du være med til at bakke
op om en fællesspisning, så
henvend dig til Bjørn Krøll.

HOP & ROCK

ADRA til idrætsdag på Rudersdal stadion

Af Bjørn Krøll

Torsdag den 26. maj åbnede Rudersdal Stadion igen dørene for årets
Hop & Rock idrætsdag. ADRA var med for sjette år i træk, og der var
fuld skrue på helt fra morgenstunden med pakning og opstilling. Stor
tak til de mange fra menigheden der donerede kager. De blev suppleret
op fra Nettos kagehylder senere på dagen, hvor kagesalget steg til nye
højder. Vi kunne lige akkurat nå at skære kagerne op, før de var solgt.
Én skar og to solgte, og sådan kørte det stort set fra klokken 12.30 til
18.30.
Og da indsamlingsbeløbet blev talt op, viste det et salg på 16.064,50
kroner, og vi slog sidste års rekordindtægt med 39 kroner ☺ Det kommer mange unge mødre i Malawi til gode. Årets indsamling går nemlig
til ADRAs arbejde med ”Børn føder børn” i Malawi.
Gamle
G
traditioner opfordrer piger helt ned til 8-års
alderen
a
til at dyrke sex. Hvis de bliver gravide, må
de
d forlade skolen og dermed deres bedste vej ud af
fattigdom.
f
ADRA har gennem flere år kæmpet for
at
a ændre denne tradition gennem undervisning og
p
praktisk
støtte, og projektet bærer frugt. Der er nu
e del færre piger, der bliver gravide, i det område,
en
hvor ADRA har sin indsats, og adskillige af de piger,
der måtte forlade skolen på grund af graviditet, er
nu kommet tilbage på skolebænken. Desuden er de
gamle traditionelle holdninger og ritualer stille og
roligt ved at blive ændret, fordi mange af de unge
mødre deltager i debatter og foredrag for at oplyse
om kvinders rettigheder og det forkerte i at starte
sin sexuelle karriere i den alt for unge alder, som
de gamle traditioner lægger op til.

Igen en stor tak til de mange, der bagte lækre kager. Uden jeres
hjælp, ville overskuddet ikke være så flot. De kager, der solgte
mest, var drømmekager, chokoladekager og gulerodskager, men
alle kager blev solgt. Nogle kager var så flotte, at vi overvejede
at sælge dem til en højere pris, men vi holdt prisen på 10 kronerr
pr. kagestykke, bortset fra 15 ekstrastore og flotte chokoladefyldte muffins, som blev solgt for 15 kroner stykket ☺
ADRAs stand er meget populær, og arrangørerne af idrætsdagen nævner både fra scenen og til journalister, at kagesalget
fra ADRAs stand går til godgørende formål. Vi får standpladsen
stillet gratis til rådighed, og kommunen er glade for, at der er
en godgørende aktivitet i forbindelse med arrangementet – og
mere end 3.000 børn og voksne går forbi vores stand, og ser
ADRAs navn og kan læse om vores arbejde.

Visdom kommer fra Herren – såvel som kundskab og forståelse.
Han giver fremgang til den som er ærlig, og Han bevarer den, der
lever ret; for Han vogter på den retfærdiges kurs og bevarer den,
der er overgivet til Ham. Han giver dig fornemmelse for, hvad der er
rigtigt og forkert, og Han hjælper dig til at tage den rigtige beslutning.
Visdom og sandhed skal indarbejdes i din karakter og fylde dit
hjerte med glæde.

Ordsp 2,6-10

Fantastisk dåbssabbat
Sabbatten den 30. maj var der ikke mange ledige pladser i kirken, hvor
tre af menighedens teenagere, Karoline, Nathaniel og Theodor, blev
døbt. De havde selv været med til at planlægge programmet og havde
valgt nogle af deres ynglingslovsange, som vidnede om Gud og deres
tro på ham. Det var dog ikke kun kirkesalen og menighedssalen der var
fyldt. Efter fællesspisningen blev Skodsborg Strand nemlig fyldt med
glade mennesker og forfriskning, da Theodor havde valgt at blive døbt i
Øresunds kolde vand.
Tak for det vidnesbyrd I er for jeres kammerater og
’g
os ’gamle
i troen’.
ø
Vi ønsker
Karoline, Nathaniel og Theodor hjerteligt
till
tillykke
med livets bedste beslutning.

Tillykke til Ulrik og Helene
Et bryllup er en begivenhed – ægteskabet en præstation...
Tag godt vare på hinanden og tjen hinanden i kærlighed.
Vi ønsker jer stor lykke og Guds velsignelse i jeres liv
sammen!

VI PRØVER IGEN...
TEMASABBAT MED GUNNAR PEDERSEN DEN 18. JUNI
Sabbatten den 18. juni får vi besøg af Gunnar Pedersen, som har
fået tiden hele formiddagen – det vil sige, at det sædvanlige bibelstudium udgår. Han taler over temaet:
”Åndsfornyelse og Guds rige”
10.00

Du må fødes på ny

11.15

At påkalde Herrens navn

Tak for dine gaver!
30. april

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.259,kr. 3.210,-

7. maj

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 834,kr. 1.305,-

14. maj

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 978,kr. 1.982,-

21. maj

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 988,kr. 2.146,-

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

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

JUNI MÅNED 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 4. JUNI

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

Fællesspisning efter gudstjenesten + skovtur
10.00
11.15

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

SABBATTEN DEN 11. JUNI
10.00
11.15

Bibelstudium: Den sidste tids begivenheder
Gudstjeneste: Thomas Rasmussen (Kollekt: Menighedens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 18. JUNI – temadag med Gunnar Pedersen

Benjamin Elkjær, 2484 0176

10.00
11.15

Christoffer Struksnes, 6128 1812

Du må fødes på ny
At påkalde Herrens navn (Kollekt: Arbejdet med flygtninge)

SABBATTEN DEN 25. JUNI
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Korsfæstet og opstanden
Familiegudstjeneste (Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 2. JULI
10.00
11.15

Bibelstudium: Alle tings genoprettelse
Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens arbejde)

KOLLEKT TIL FLYGTNINGEARBEJDET DEN 18. JUNI
20. juni er FN’s internationale flygtningedag
”Flygtninge er mennesker som alle andre, som dig og mig.
De levede helt almindelige liv, før de blev rykket op, og deres
største drøm er at leve et helt almindeligt igen. Lad flygtningedagen minde os om vores medmenneskelighed, lad os fejre
tolerance og diversitet og åbne vores hjerter for flygtninge,
hvor det måtte være.” Ban Ki-moon

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

