NÆRUM ADVENTISTKIRKE
Dit hjerte skal holde
fast ved mine ord, hold
mine bud, så skal du
leve.
Ordsp 4,4

SEPTEMBER 2016
naerum.adventistkirke.dk

Velsignelse af Jacob “Evig-glad”
sabbatten den 6. august

Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Hvad er et godt langt liv og hvordan opnår
man det?
Er det spændende, impulsivt og underholdende eller planlagt, forsigtigt og forudsigeligt? Det kommer vist an på, hvem man spørger. Uden
at forsøge at komme med lette løsninger eller hurtige svar, så siger
kong Salomon, at visdom og evnen til lære af forældres vejledning er
vejen til et lykkeligt og langt liv (Ord kap. 3, 4 og 5), og Jesus tilføjer i
bjergprædikenen at bekymringer om materielle nødvendigheder ikke
forlænger livet en eneste dag (Matt 6,24-34).
Undersøgelser både fra udlandet, men også herhjemme, har fundet
frem til, at bl.a. adventister lever væsentligt længere end gennemsnittet. Selvom den generelle viden om sundhed er meget større i dag end
for godt hundrede år siden, så har vi åbenbart stadig som adventister
noget at byde ind med. Frisk luft og solskin, hvile og bevægelse i den
rigtige balance, sund kost og rigeligt med vand samt afholdenhed/
nedskæring af giftstoffer er alt sammen blevet bekræftet af lægevidenskaben som vigtige nøgler til et godt og langt liv, og selv Gudstroen
– den åndelige dimension – den ro, som troen og tilliden giver – anerkendes i dag som en væsentlig faktor for sundhed og velvære.
Med den viden, som nu findes omkring os, kan man måske som adventist føle sig overhalet indenom, og ja, vi kan vel med rette anklages
for til tider at fokusere så meget på nuttolenen, at vi helt glemmer
flødeskumskagerne… Ikke desto mindre er der, ifølge statistikerne,
åbenbart noget, som vi stadig gør bedre end de fleste andre.
Jeg hørte forleden denne forklaring: ’I adventister, I kan altså noget
med at komme omkring hele mennesket’. I en tid hvor diverse sundhedsguruer konstant kommer med nye påfund, hvor ’fastekure’, ’fiskeolie’ og/eller ’raw food’ det ene øjeblik er det eneste saliggørende, og
’stenalder(palæo)kost’ eller ’ekstremsport’ er det næste, kan vi måske
alligevel noget, som de andre ikke kan, nemlig noget med en balance og en vedholdenhed, der kommer af vores tillid til, at vi er her for
at leve sådan, som vores skaber skabte os til at leve – på alle måder:
fysisk, socialt og åndeligt.
Det bliver spændende at følge efterårets kursus: ’Et godt langt liv’. Jeg
tror, at selv os gamle garvede kan ende med at blive en hel del klogere!
Kom selv og ta’ naboer, venner arbejdskolleger med. Vi har bestemt
ikke noget at skamme os over.

Kommende arrangementer

AHA-GRUPPEN

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

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

Mange børn og forældre på skolen har spurgt, hvornår vi begynder
igen med spaghettigudstjenester. Det gør vi den 8. september kl. 17.00
og næste gang er 3. oktober. Tilmelding ved SMS til 29 27 77 38 så vi
er sikre på at lave mad nok. Vi har fået kr. 5.000,- i støtte fra divisionen, så vi fortsat kan sikre gratis mad og deltagelse. Ekstra hjælp i
køkkenet eller til det praktiske er meget velkommen.

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

REGIONSMØDE I NÆRUM DEN 17. SEPTEMBER

TEENKLUB

Vi i fuld gang med at arrangere en rigtig hyggelig dag. Efter dagens møder vil vi sidst på eftermiddagen have fællessang og mini-koncert. Aftensmaden har vi fået forskellige personer og menigheder til at hjælpe
med, så ingen behøver at skynde sig hjem. Nærum ungdomsforening
forlænger dagen og synger den nye uge ind med en lovsangsaften. Vi
glæder os til at byde velkommen til regionsmøde!

Begynder igen i starten af
september med personlige
invitationer til alle i aldersgruppen.
Bjørn Espen og Michael
SPEJDERNE

BESTYRELSEN HAR VÆRET SAMLET

Første spejdermøde efter
sommerferien er tirsdag den
30. august med pandekager
og leg.

Vi har drøftet en masse praktiske opgaver vedr. bibelklubberne, foredragsrækken, MobilePay og prædikanter m.m. Vi vedtog desuden at
holde nytårsfest med underholdning, skodsborgmarch og masser af
hygge den 21. januar.
ARBEJDSDAG SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER
Årets anden arbejdsdag – hvor vi skal have hovedrengøring,
ordne div. maleropgaver og sørge for en del småreparationer. Vi
begynder kl. 9 og har en lille servering ved frokosttid. Kom glade
og hjælp med at holde vores allesammens kirke i god stand.
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Den 29. september handler aftenen, som Berit Elkjær står i spidsen for,
om ”Et godt måltid”.
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Af Bjørn Krøll

ADRA Tour 2016
Den 23. juli kom ADRAs cykelhold forbi vores menighed. De holdt
hviledag og besøgte vores kirke, hvor de fortalte om den første del af
turen, som startede i Lillehammer i Norge. Søndag morgen kørte de
videre og endte i Ljubljana i Serbien søndag den 7. august. Der var 11
deltagere på turen. To af dem kørte hele turen – 10 fra Schweiz og en
fra Norge. De to, der kørte hele turen tilbragte 17 dage på cyklen, kørte
i 140 timer, 162 kilometer pr. dag og tilbagelagde i alt 2.757 kilometer.
Undervejs
besøgte de flere menigheder, og reklamerede for tuUn
ren. Det lykkedes dem at samle mere end 26.500 Schweizerfrank
re
– ca. 180.000 kr., hvilket er et rigtig flot resultat.
Sibylle
Schuppli og Claus Schenk fra ADRA Schweiz var arranSi
gørerne
af turen, som har til formål at støtte ADRAs arbejde.
g
Deltagerne
på turen har sørget for sponsorer, både til udgifter i
D
forbindelse
med turen og til støtte for ADRAs arbejde. Hovedf
parten
af pengene er blevet brugt til et børnehjem i Moldova,
p
som ADRA Schweiz støtter.
Al begyndelse er svær og belært af turen i år, planlægges en
tur på en uge i 2017. Muligvis bliver der arrangeret en tur som
kommer til at forløbe her i Danmark, Norge og Sverige. Et andet
kom
forslag er en tur i Serbien. Vi vender tilbage, når turen eller turene er blevet planlagt.
Cykelholdet var meget glade for arrangementet i vores kirke, som
også bød på fællesspisning.

KÆRE MENIGHED
Hjertelig tak for den store deltagelse, for alle de smukke blomster,
forbøn og de trøstende ord ved bisættelsen af Franz Schwab.
Inger, Sissi og Gitte med familie

En lille tankevækker...
Der var to babyer i en livmoder. Den ene spurgte den anden: ”Tror du
på liv efter fødslen?”
Den anden svarede: ”Selvfølgelig. Der må være noget efter fødslen.
Måske er vi her for at forberede os til, hvad vi vil være senere.”
”Vrøvl,” sagde den første. ”Der er intet liv efter fødslen.
Hvilken slags liv ville det være?”
Den anden sagde: ”Jeg ved det ikke, men der vil være mere
lys end her. Måske vil vi gå på vores ben og spise med vores
mund. Måske får vi andre sanser, som vi ikke forstår nu.”
Den første svarede: ”Det er absurd. At kunne gå er umuligt. Og spise med vores mund? Latterligt! Navlestrengen
leverer ernæring og alt, hvad vi behøver. Men navlestrengen er så kort. Liv efter fødslen er logisk nok udelukket.”
Den anden insisterede: ”Jamen jeg tror der er noget, og
måske er det anderledes, end det er her. Måske vi ikke
længere vil have brug for denne fysiske streng.”
Den først svarede: ”Nonsens. Og endvidere – hvis der er et liv, hvorfor
er ingen nogensinde kommet tilbage derfra? Fødsel er livets afslutning, og efter fødslen er der intet andet end mørke og tavshed og
glemsel. Det tager os intetsteds.”
”Nå, jeg ved nu ikke,” sagde den anden, ”vi vil sikkert mødes med
mor, og hun vil tage sig af os.”
Den første svarede: ”Mor? Så du tror, rent faktisk på mor? Det er latterligt. Hvis mor findes efter fødslen, hvor er hun så nu?”
Den anden sagde: ”Hun er overalt omkring os. Vi er omgivet af hende.
Vi er i hende. Det er i hende, at vi lever. Uden hende ville denne verden ikke kunne eksistere.”
Den første sagde: ”Når jeg ikke kan se hende, så det er kun logisk, at
hun ikke eksisterer.”
Den anden svarede: ”Nogle gange når der er stilhed, og du fokuserer
og virkelig lytter, så kan du opfatte hendes tilstedeværelse, og du kan
høre hendes kærlige stemme, som toner fra oven.”

HJEMVENDTE UNGE MÆND
KÆRE NÆRUM MENIGHED
Så er jeg tilbage – efter en del år i væk ”hjemmefra”. I 2002 tog jeg på
Vejlefjord og har siden uddannet mig til fysioterapeut. I tiden, der er
gået, er jeg blevet gift med min skønne kone Emma Holtse (tidligere
Bech), og sammen har vi fået 2 dejlige børn, Roald på 3 år og Gro på
7 måneder. Som I måske nok ved nu, er jeg blevet ansat i kirken. 75%
i kirkens ungdomsafdeling og 25% med tilknytning til Nærum menighed og jeres præst Michael. Det er en stor omvæltning i vores liv,
særligt for Roald, men vi er forventningsfulde og glæder os til den
kommende tid. Vi vil gerne sige tak for de mange imødekommende
smil og hilsner, vi allerede er blevet mødt af. Personligt ser jeg meget
frem til mit arbejde i denne menighed, som nok primært bliver med
fokus på kirkens unge.
Må Gud velsigne vores fælles indsats både i kirkens indad- og udadrettede tjeneste.
I hører mere fra mig når jeg kommer rigtig i gang.
De bedste hilsner fra
Bjørn Espen
NY TROPSFØRER I NÆRUM
Jeg var på spejderlejr i sommers, da jeg pludselig kom forbi
nogle af førerne fra Nærum. Jeg var selv med Vejlefjord,
hvor jeg har været hjælpefører det seneste år. Per spurgte
mig så nærmest pludseligt, om ikke tropsfører var noget for
mig. Jeg havde aldrig selv tænkt tanken, men nu stod muligheden der. Lidt senere på lejren fik jeg så uddelt min førernål fra Vejlefjordtrop for mit år som hjælpefører, og derved
kunne jeg sige ja til tilbuddet. Udover nu at blive tropsfører,
så arbejder jeg som et år for Herren på unionskontoret henholdsvis i spejder- og medieafdelingen, og jeg er desuden
en del af spejderbestyrelsen. Jeg har selv været tumling og
spejder i Nærumtrop, og det er derfor med stor glæde, at jeg
nu kan se frem til et år, hvor jeg selv skal stå og gøre spejder til noget spændende, udfordrende og underholdende.
Hilsen Esben

TILLYKKE
SHANNIE OG TOMMY
Den 2. juli 2016 havde Shannie Falk og Tommy Hjortby Sørensen valgt
som dagen, hvor de gav hinanden et klart ja for livet. Hammershus
Slotsruin på Bornholm dannede den smukke ramme om den udendørs
vielse. Parret bor i Lyngby og bærer nu det fælles efternavn Hjortby
Falk. Vi ønsker Shannie og Tommy Guds rige velsignelser i deres ægteskab og fremtidige liv sammen.
Anne-May Müller

JO
JOSEFINE
OG RASMUS
D 13. august blev Josefine Elkjær og Rasmus Krohn Hansen
Den
v i Nivå kirke. Det var Anne-May Müller der holdt talen for
viet
d smukke par, og sognepræst Anette Nybo der foretog vielsen.
det
D skal lyde et stort tillykke til de unge mennesker, der bor på
Der
Islands Brygge og fremover tituleres hr. & fru Krohn Elkjær.

Tak for dine gaver!
Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.314,kr. 1.343,-

kr. 1.112,kr. 1.912,-

6. august Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.046,kr. 2.783,-

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 754,kr. 1.911,-

13. august Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.065,kr. 1.530,-

Missionen
Korrespondanceskolen

kr.

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 655,kr. 1.769,-

25. juni

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.035,kr. 1.325,-

2. juli

Missionen
Kirkens arbejde

9. juli
16. juli

23. juli

30. juli

435,-

kr. 4.062,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver
siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
Juli: kr. 7.000,Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

GUDSTJENESTER I SEPTEMBER 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 3. SEPTEMBER

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

10.00
11.15

Bibelstudium: Jesus vandt deres tillid
Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Adventnyt)

SABBATTEN DEN 10. SEPTEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Jesus bad dem: ”Følg mig!”
Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 17. SEPTEMBER

Ulrik Schiermer, 2263 9164

Regionsmøde i Nærum. Fællesspisning.

Benjamin Elkjær, 2484 0176

10.00

Mission i storbyer i de sidste tider

11.15

Marianne Kolkmann (Kollekt: Menighedens arbejde)

12.30

Fællesspisning – tag mad med (som vi plejer)

15.00

Møde

16.30

Minikoncert og sangstund

18.00

Aftensmad – der er sørget for maden

19.30

Lovsangsaften

SABBATTEN DEN 24. SEPTEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Hvordan skal vi vente
Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 1. OKTOBER
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Afslutningen
Gudstjeneste: Musikgudstjeneste ved Bjørn Krøll
(Kollekt: ADRA Katastrofefond)

Christoffer Struksnes, 6128 1812
MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033
KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033
SPEJDER:
Esben Klokkervoll, 2789 5770
TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk

