NÆRUM ADVENTISTKIRKE
At glæde sig over sit
arbejde og med taknemmelighed leve i
de kår, man har fået
– det i sig selv er en
gave fra Gud. Den, som
kan nyde denne gave,
bekymrer sig hverken
om fortid eller fremtid;
for Gud giver ham den
glæde, der findes
i nuet.
Præd 5, 18-19
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Præstens salme

På rejse med Gud og menigheden

Af Michael Bidstrup

”Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem,
hvad der stod om ham i alle Skrifterne“ (Luk 24,27).
Denne sommer tager Nærum menighed på en spændende rejse. Til
familiegudstjenesten den 25. juni fik alle et ’rejsekort’ til fire ugers opdagelsesrejse med Peter og Paulus. Temaet denne sabbat var at huske
at invitere Gud med på ferien uanset om det var hjemme, i sommerhuset eller en mere eksotisk destination. Gud ønsker nemlig at være
med i vores liv hver eneste dag.
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Rejsekortet er en bibellæseplan for Apostelenes Gerninger, som først
følger Peter og derefter Paulus. Rejsen tager kun 3-5 min. hver dag og
begynder i Jerusalem og slutter i Rom. De 3-5 min. er den tid det tager
at læse ét kapitel hver dag.
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Apostelenes Gerninger er ligesom evangelierne en overordnet historie
sammensat af en mange kortere historier. Prøv at læse med og fokuser
på den overordnede fortælling – der er mange sammenhænge, som
ofte går tabt, når vi kun læser nogle enkelte vers ad gangen.
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HER ER ET PAR SPØRGSMÅL TIL DIN DAGLIGE LÆSNING:
Tag med på rejsen i Apostlenes
Gerninger. Der ligger læseplaner
i forhallen i kirken.

• Hvad er nyt for dig?
• Er der en sammenhæng med tidligere kapitler eller til Det Gamle
Testamente?
• Hvordan beriger det dig og dine ’rejsekammerater’ i dag?

PRÆSTENS FERIE
Michael og familien holder
ferie fra 3.-24. juli og er
derefter på spejderlejr indtil
1. august.

Som menighed og enkeltpersoner går vores rejse ikke fra Jerusalem
til Rom, men fra Nærum eller hjemmet til det Ny Jerusalem. En rejse
med mange udfordringer, stop og oplevelser undervejs. Endestationen
er bestemt, men der har været og kommer stop, omveje og forhindringer undervejs, men også velsignelser, helbredelser og måske endda
overnaturlige gaver. Del rejseoplevelserne, gode eller udfordrende med
hinanden og inviter andre med på turen.
”Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede
at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas,
Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus’ søn, og zeloten Simon og
Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen
med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre“ (ApG 1, 13-14).

Kommende arrangementer

AHA-GRUPPEN

ET GODT LIV – SPÆNDENDE AFTENER I NÆRUM

Mødes sommeren igennem
mandag kl. 9.00, hvis der er tøj
nok at ordne.

22/9
29/9
6/10
13/10
27/10
3/11

Livets Opskrift
Et godt måltid
Et godt helbred
Et godt hvil
Et godt forhold
Et godt liv

Sisse Fisker
Berit Elkjær
Anders Bank Lodahl
Gunnar Pedersen.
Anne-May Müller
Lehnart Falk

Spørgetid/debat
Mad demo/workshop
Helse-expo
Sabbatssofa
Kærlighedssprog
Lykke, tro, gavmildhed

Hvem inviterer du, og hvordan hjælper du?

MAD OG BIBELSTUDIE
Bibelstudiegruppe for unge.
Kontakt: Nicklas Risager,
nicklasrisager@gmail.com /
6041 2293
TEENKLUB

DEM SENDER VI UD
Efter sommerferien begynder mange af menighedens teenagere på
efterskole. Som menighed vil vi i år sende ikke mindre end seks unge
mennesker ud på nye udfordringer.
Karoline, Oliver, Samuel og Theodor begynder i 1.g på Vejefjordskolen,
Olivia begynder i Global 10 på Vejlefjordskolen. Nathaniel begynder i 9.
på Vrigsted Efterskole.

Starter op igen i slutningen af
august.
SPEJDERNE
Nordic Camporee 25.-31. juli.
Første spejdermøde efter
sommerferien tirsdag den 30.
august.

BØN OG FORBØN
Bøn er helt centralt både i vores personlige forhold til Gud og i menighedens liv. Der er meget vi bør lægge i Guds hænder og meget, vi kan
sige tak for. Kom og brug det nye bønnehjørne ved orglet.
Det er selvfølgelig stadig tilladt at bede andre steder ☺

OBS – OBS – OBS!!! VI HAR BRUG FOR HJÆLP DEN 23. JULI
Sabbatten den 23. juli får vi besøg af ADRAs cykelhold, der er på en tur gennem Europa for at støtte
ADRAs arbejde. Vi arrangerer en fællesspisning den dag, og hvis du er her, har vi brug for din hjælp med
mad og hyggeligt samvær med de ni cykkelryttere som holdet består af. Skriv en sms eller ring til Bamse
på 6094 4929 eller Michael på 2927 7738 og meld dig på Nærums hyggehold ☺ der huserer den 23. juli.

Boganmeldelse
Af Bjørn Krøll

Himlen findes virkelig
”Himlen findes virkelig” er historien om den fireårige Colton Burpo fra
Nebraska i USA, der, under en akut operation for en sprængt blindtarm, pludselig befinder sig i Himlen. Han overlever mirakuløst operationen og begynder at fortælle helt ned i detaljer om, hvad hans forældre foretog sig andre steder på hospitalet, mens lægen opererede ham.
Forældrene er mildest talt overvældede og ved ikke, hvad de skal tro,
når Colton fortæller om sine oplevelser i Himlen. De undres, for han
fortæller om mennesker, han mødte der, som han aldrig havde mødt
på jorden. Han omtaler begivenheder, der fandt sted, før han selv blev
født. Og han beskriver den hest, som kun Jesus kan ride på, mødet
med Gud og Helligånden og en himmel fuld af farver, lys og englesang.
Med et barns naturlige ligefremhed beretter Colton om Jesus og englene og taler om, hvor ”megastor” Gud er, og hvor meget han elsker børn.
I bogen genfortæller hans far historien med Coltons egne, enkle ord.
Bogen giver os et glimt, set gennem en fireårig drengs oplevelser, af
den verden, der venter os, dér hvor ”ingen er gamle, og ingen går med
briller”, som Colton formulerer det.
Efter at have læst bogen og set filmen, der er bygget over bogen,
kan jeg ikke lade være med at tænke på en 17-årig pige, der for
mange år siden oplevede noget lignende. I bogen ”Budskaber til
menigheden” kan vi læse fra hendes første syn:
”Inde i byen så vi livets træ og Guds trone. Ud af tronen kom en ren
flod af vand og på hver side af floden var livets træ. På den ene side
af floden var en stamme af et træ og en stamme på den anden side
af floden, begge af rent, gennemsigtig guld. Dets grene bøjede sig til
det sted hvor jeg stod; og frugterne var herlige, som så ud som guld
blandet med sølv.
(61) Vi gik alle under træet og sad ned for at vende os mod stedets
herlighed, hvor brødrene Fitch og Stockman, som havde forkyndt
evangeliet om riget og som Gud havde lagt i graven for at vinde dem,
kom op til os og spurgte os hvad vi havde gennemgået medens de
sov. Vi prøvede at genkalde de største prøvelser, men de så ud til at
være så små sammenlignet med den langt mere betydelige og evige
vægt af herlighed der omgav os.
(68) Jeg så en mark af stort græs, herlig at beskue; den var levende
grøn og havde et genskin af sølv og guld, som det bølgede stolt for
Kong Jesu ære. Da kom vi ind på en mark, fuld af alle slags firbenede

dyr – løven, lammet, leoparden og ulven, alle sammen i fuldstændig
enhed. Vi passerede igennem deres midte og de fulgte fredsommeligt efter. Da kom vi ind i en skov, ikke som de mørke skove vi har
her; nej, nej; overalt var det herligt, træernes grene bølgede frem og
tilbage. Og jeg så de små børn klatre op, eller, om de valgte det, bruge
deres små vinger og flyve op toppen af bjergene.”
Vi har alle et billede af, hvordan der er i Himlen. Et meget ufuldkomment billede. Vi får måske et lidt mere konkret billede af Himlen ved
at læse disse bøger, men stadig meget ufuldkomment. Det der står tilbage er, at tid er et helt andet begreb for Gud end for os, og at Himlen
er et ubeskriveligt dejligt, trygt og godt sted, hvor kærligheden er det,
der styrer livet der. Der er virkelig noget at glæde sig til.

TILLYKKE
NYBAGTE STUDENTER
Anna Rambäck, Dyllan Edson Similié, Esben Klokkervoll, Kasper
Struksnes, Rasmus Skov-Hansen og Rebekka Wiik Vesterager er alle
lige blevet studenter. Et kæmpe tillykke til dem og al lykke, held samt
Guds velsignelse i deres nye udfordringer.
TO STOLTE STOREBRØDRE!
Lille dejlige Valdemar Løve Thortzen Neesgaard blev født
den 9.6.16. Han vejede 3680 g og var 52 cm lang. Tillykke
til hele familien og i særdeleshed til forældrene Camilla og
Nicolai!
DÅB PÅ KIKHAVN
Sabbatten den 25 juni trådte Shannie Falk ud i de livlige bølger ved Kikhavn for at lade sig døbe. Vi mindedes, hvor meget
Jesus gjorde netop ved vandet, ikke mindst at kalde sine disciple
– som Shannie også har sagt ja til at være. Det var en smuk fredelig
eftermiddag sammen den nærmeste familie.
Robert Fisher

Spejdergudstjeneste
Af Heidi Birch

Spejderne har i år haft en masse aktiviteter. Vi har mødtes hver anden
uge og været 12 tumlinge og 14 spejdere fordelt på tre patruljer. Ud
over spejderaftnerne har vi været med på græskartur, juletur og besøg
på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Her kan I se nogen billeder fra spejdergudstjenesten, hvor spejderne fik nåle og duelighedstegn for deres
indsats i løbet af året.
Cyrill Holtse har igennem noget tid ønsket at stoppe som bestyrelsesformand for spejderne. Vi takker mange gange for den store indsats,
han har ydet for spejderne gennem en lang årrække. Kenn Roland
Nielsen har sagt ja til at overtage posten som bestyrelsesformand. Det
er vi meget glade for. Dorthe Demant som har været tropsfører dette
år har ønsket at trække sig fra denne post. Vi har endnu ikke fundet
nogen afløser, men glæder os over at hun stadig vil deltage som patruljefører.
Vi forventer at starte spejder igen tirsdag den 30. august.
Vel mødt!

KÆRE MENIGHED
Mange spørger til, hvordan det går med Thomas. Vi kan med taknemmelighed sige, at det går
bedre, og han bliver stærkere og friskere for hver dag, der går. Vi er lige nu spændte på at se,
hvad der sker, når han i denne uge begynder nedtrapning af medicin.
Tak for bønner, omsorg og hilsner – det betyder rigtig meget at være en del af et kærligt fællesskab, og ikke mindst at mærke den styrke, som Gud giver os.
Anne-May

Fremtiden i Nærum og resten af Danmark
Unionsbestyrelsen har været samlet og har arbejdet med fordelingen
af præsteresurser. De er ikke færdige men vi kan oplyse, at
Michael Bidstrup er blevet bedt om at fortsætte med at være præst for
Nærum Privatskole, Nærum og Tejn menigheder.
Bjørn Espen Holtse er ansat med ansvar for teenarbejdet på landsplan
(75%) og hjælpepræst (i praktik) i Nærum (25%).
Joan Kristensen er ansat i en halvtidsstilling på Vejlefjordskolen.
Der mangler stadig ansvarsfordeling for AHA, Kvindearbejdet, Adventnyt samt flere menigheder. På Sjælland har København og Slagelse
tilbudt i en periode at klare sig uden præst. Ligeledes arbejder unionsbestyrelsen videre til september med løsninger for Odense, Svendborg,
Sønderborg og Vejlefjord menigheder samt ungdommen i Ålborg.
Den komplette liste, som den ser ud lige nu, hænger i kirkens forhal.

Tak for dine gaver!
28. maj
4. juni

kr. 975,kr. 1.560,-

11. juni

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.137,kr. 1.926,-

Missionen
kr. 1.059,Nærum spejdertrop kr. 3.441,-

18. juni

Missionen
Flygtningearbejdet

kr. 2.148,kr. 4.062,-

Missionen
ADRA

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720
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Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 2. JULI
10.00 Bibelstudium: Alle tings genoprettelse
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 9. JULI
10.00 Bibelstudium: Genoprettelsen af Guds herredømme
11.15 Gudstjeneste: Kaj Bidstrup (Kollekt: Menighedens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929

SABBATTEN DEN 16. JULI
10.00 Bibelstudium: Retfærdighed og barmhjertighed i GT, 1
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Korrespondanceskolen)

Ulrik Schiermer, 2263 9164

Nils Rechter, 2790 2802

Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 23. JULI
Fællesspisning efter gudstjenesten – besøg af ADRA Cykelhold

Christoffer Struksnes, 6128 1812

10.00
11.15

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

Bibelstudium: Retfærdighed og barmhjertighed i GT, 2
Gudstjeneste: Bjørn Krøll (Kollekt: Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 30. JULI
10.00 Bibelstudium: Jesus og lokalsamfundet
11.15 Gudstjeneste: Borghild Rasmussen (Kollekt: Menighedens arbejde)
SABBATTEN DEN 6. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Jesus var sammen med andre
11.15 Gudstjeneste: Anne-May Müller
Barnevelsignelse. Afsked med teenagere (Kollekt: Menighedens arbejde)

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033
SPEJDER:
Dorte Nybo Demant, 6026 0581
TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup

SABBATTEN DEN 13. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Jesus ønskede det bedste for andre
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Menighedens arbejde)

MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk

SABBATTEN DEN 20. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Jesus viste medfølelse
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens arbejde)

Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk

SABBATTEN DEN 27. AUGUST
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Jesus stillede deres behov
Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Menighedens børnearbejde)

