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Nyd livets små glæder.
En dag, når du ser
tilbage, vil du opdage,
at det var stort...
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Præstens klumme
Af Michael Bidstrup

Den raske forskel
I foråret kørte der på DR1 fire programmer om den syge forskel.
Med udgangspunkt i to boligområder i Ålborg satte DR fokus på forskellen i sundhedstilstanden i Danmark og især hvor stor forskel, der
er blevet imellem forskellige befolkningsgrupper.
Jeg kunne godt tænke mig at vende titlen lidt på hovedet. I stedet for,
som samfundsdebatten lægger op til, at fokusere på, hvem der er ansvarlig, så kunne jeg tænke mig, at vi legede med tanken om, hvordan
netværk og relationer kan være med til at minimere forskellene og
gøre ”den raske forskel“ i alle samfundslag. Relationer og gavmildhed
bidrager nemlig markant til, at folk i verdens fem ”blå zoner“ lever
væsentligt længere end andre steder på jorden, ifølge forskerne fra
National Geographic, der undersøgte disse steder.
I 2015 var det store debatemne ensomhed, hvor bl.a. Thomas Blachman i en række programmer bekæmpede ensomheden både i boligblokken og i sit eget nabolag ved at skabe relationer og etablere inkluderende fællesskaber. Mon ikke det hænger sådan sammen, at bare
ét menneskes overskud til at være inkluderende, gavmild og danne
fællesskaber, i virkeligheden kan være med til at løfte rigtig mange?
For 2000 år siden skabte Jesus nye netværk for de svageste befolkningsgrupper ved at invitere spedalske, syge og fremmede ind i fællesskabet. Ved sine helbredelser genindsatte han dem i samfundet, og
ved at fremhæve den fremmede og forhadte eller den, som ingen regnede for noget, som værdifuld og et lysende eksempel til efterfølgelse,
gav han sine tilhørere en ny måde at betragte deres medmennesker på
(se bl.a. Matt 26,1-6 og Luk 10, 25-37).
Vores workshop-serie ‘Et godt langt liv’ afsluttes da også ved den 27/10
og 3/11 at fokusere på, hvordan relationer og gavmildhed indvirker på
sundheden.
Husk, du kan være ”de gode nyheder“ ved at skabe nye relationer
og derved udvide og styrke både dit eget og andres sociale netværk.
Det kan godt være, at du ikke skal overvinde din generthed ligesom
Blachman ved at stemme dørklokker, men et er sikkert: hvordan du
end kommer ind på livet af din næste, kan dit venskab være med til at
sikre et længere og bedre liv både for dig selv og andre.

Kommende arrangementer
ET GODT LANGT LIV – SÅ ER VI I GANG...
Stort fremmøde resulterede i mangel på billetter og udsolgte bøger.
Der var kø ved billetsalget og kirkens nye MobilePay løsning blev fl ittigt brugt. Vær med til at gøre kirkens nærområde til en ‘lyseblå’ zone
og inviter venner, kollegaer og naboer med til de kommende aftener
også. Tænk hvis vi kan hjælpe med at forlænge og forbedre livet og
livskvaliteten for andre. Der er tre aftener i oktober:
Torsdag den 6. oktober kommer Anders Bank Lodahl og fortæller om
Skodsborg Badesanatoriums historie. Kom og få mere viden – og få
tjekket helbredet ved helse-expoet bagefter.
Den 13. oktober gælder det ”Et godt hvil” med Gunnar Pedersen. Hvordan hviler vi, så vi kan få fornyet fokus?
Den 27. oktober giver Anne-May Müller os redskaber til bedre kommunikation og større intimitet i vores relationer.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Successen med spaghettigudstjenesterne fortsætter. Det er
en friaften for alle de børnefamilier, som kommer. Indtil nu
har vi været en forholdsvis lille gruppe, som har arrangeret
og stået for programmet og madlavning m.m., men flere har
hjulpet til de sidste par gange. Har du mulighed for at hjælpe
et par timer hver anden måned, så har vi stadig behov for
hjælp til opsætning, oprydning, madlavning eller bare at være
til stede som ekstra hænder og ører. Om man er ung, børnefamile, har fået sølvskær i håret eller er midt imellem betyder intet, alle er velkomne til at deltage eller hjælpe.
De næste gange er mandag den 3. oktober og torsdag
den 10. november. Altid gratis mad, tilmelding på
2927 7738.

MOBILEPAY: Det er nu muligt at bruge MobilePay
til kollekt m.m. Så har du glemt kontanter kan du
betale med din smartphone til 4240 2061.

AHA-GRUPPEN
Mødes hver mandag kl. 9.00.
MAD OG BIBELSTUDIE
Bibelstudiegruppe for unge.
Kontakt: Nicklas Risager,
nicklasrisager@gmail.com /
6041 2293
SPEJDERNE
Så er spejder i Nærum skudt
i gang! Vi startede for nogle
uger siden med en aften fyldt
med pandekager og lege. Vi
mødes hver anden tirsdag i
kirkens kælder. Første weekend i oktober skal vi på det, vi
kalder Græskartur, en hyttetur
med de andre spejdertroppe på
Sjælland.
Spejdermøder den 11. og 25.
oktober.
TEENKLUB
Vi havde vi fantastisk vejr til
opstarten med speedbåd og
is på Rungsted Havn. Nogle
aftner mødes vi i kirken andre
gange besøger vi hinanden.
Vi mødes de tirsdage hvor der
ikke er spejder: den 4. oktober –
så er der efterårsferie, så derfor
går der helt til 1. november til
næste gang.
HUSK at der er regional ungdomsdag med overnatning i
Køge den 8.-9. oktober.

Inspirerende regionsmøde
Sabbatten den 17. september åbnede Nærum menighed dørene for det
årlige regionsmøde, hvor vi havde besøg fra Københavns menigheder
og Roskilde menighed. Der var sammensat et rigtig godt program med
o
bibelstudium og interessante og opløftende taler.
b
Thomas Müller ledte sabbatsskolen under titlen ”mission i storbyerne”.
T
Ugens vers var: ”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte
U
jjer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også
jjer godt“ (Jer 29,7). Tankevækkende og med en opfordring til styrket
ffællesskab og respekt for hinanden og plads til alle. Vis et tilgivende,
ydmygt og kærligt sindelag.
Til gudstjenesten blev vi introduceret for vores nye næstformand i
Unionen, Marianne Kolkmann, som er norsk men interskandinavisk,
da hun har arbejdet både i Danmark, Sverige og sidst i Norge. Hun
fremholdt værdien som menneske og tillid og tro på Gud, som giver os
værdi, og elsker hver eneste af os.
Fællesspisningen var en fest og dejligt samvær med en masse dejlige
mennesker. Maden var overvældende lækker og varieret – som altid
ved vores fællesspisninger ☺ – og der var rigeligt både af maden og de
efterfølgende mere kalorieholdige fristelser. Hygge og samvær, gåture
og snakken kendetegnede eftermiddagen, som bød på endnu et møde

med Marianne Kolkmann efterfulgt af en
dejlig varieret musik/sanggudstjeneste.
Der var også aftensmad for de der holdt ud,
d
og der var mange som nød de lækre mere orientalsk inspirerede retter,
som medlemmer fra den internationale kirke på Svanevej stod for.
Dagen sluttede af med et dejligt lovsangsmøde, hvor de unge ledte
an i nogle glade inspirerende sange. Alt i alt en rigtig dejlig dag, hvor
vi både havde et møde med Gud og vores trosfæller. Man kunne ikke
undgå at være glad efter sådan en dag.

HAVEBRYLLUP
Den 20. august sagde Tina Aittala og Michael Bucka ja til hinanden.
Vielsen foregik udendørs i en privat have i Gl. Holte med efterfølgende
fest i lokalerne på Vedbæk St. Et stort tillykke og ønske om Guds velsignelse af deres ægteskab.
Michael Bidstrup

Af Bjørn Krøll

Hr. Gratis

Historien her har jeg hørt et
par gange. Hvem der har
oplevet den og skrevet den,
ved jeg ikke...

Der var engang, vi var af sted på sommerferie. Vi lå på en campingplads, og min datter trængte afgjort til at vaskes. Hun ville i brusebad.
Men hun var kun 3 år dengang, og jeg holdt på, at vi kunne nøjes med
vaskerummet. ”Fordi det er gratis,” sagde jeg. ”Er det GRATIS?” gentog
hun med eftertryk. Hun var lige i den alder, hvor man samler på spændende ord. Og mens hun blev vasket, fortsatte hun: var WC’et også
gratis? og sæben? og vanddunken?
Dagen efter tog vi til stranden. – ”Er det også gratis?” Jeg garanterede
hende, at både hele Vesterhavet og stranden var gratis at bruge. Men
hvordan bærer man sig ad med at forklare, at muslingeskaller er gratis, og at søstjerner for den sags skyld også er det; men at fisk kun er
gratis, hvis man selv har fanget dem?
Et par dage efter var vi på besøg hos familien, og nu begyndte det
ligefrem at blive pinligt. For hvad i al verden skal man svare, når man
sidder der ved middagsbordet, og ungen så himmelhøjt spørger om
maden er gratis? Jeg forsøgte at forklare, at joh altså, vi skulle ikke
betale for det, for vi var jo gæster. Så man kunne godt sige, at for os
var det gratis. Men de andre havde jo købt kødet, så det var ikke gratis.
Men kartoflerne havde de i haven, så de var gratis. Jeg kunne godt selv
høre, at det lød enormt rodet, og det var tydeligt at se, at ungen ikke
forstod et muk af det.
Men hvorfor havde hun også kastet sig over sådan et tosset ord som
gratis? Det gav jo anledning til spørgsmål, som var komplet umulige
at svare på. Er kusiner f.eks. gratis? Jeg havde aldrig i mit liv tænkt på,
at kusiner kunne betragtes under den synsvinkel. Og jeg kan heldigvis
ikke huske, hvad jeg svarede. Det kan kun have været noget vrøvl.
Og hun blev ved. Længe efter vi var kommet hjem fra ferien og med
hele den stædighed, som kun en treårig kan mobilisere: Er sange gratis? Er græsplænen gratis? Er mandage gratis? Det snurrede i hovedet
på mig, og jeg var ærlig talt ved at blive bekymret. Havde vi virkelig
talt så meget om penge? Det var da uhyggeligt, at en treårig skulle gå
der og spekulere på, om tingene var gratis eller ikke! Hvorfor gjorde
hun det?
Det hele blev opklaret den dag, vi plukkede æbler! Hun gik og samlede
de stødte op, og jeg havde svaret, at æblerne var gratis, fordi de voksede i vores egen have, og at stigen var gratis at stå på.

Så kom det forløsende spørgsmål dernedefra: ”Hvem er Grati?”
Hvem er Grati???!!Hele tilværelsen slog en kolbøtte inde i hovedet
pa mig. Og da den stod stille igen, så den helt anderledes ud end
før. Det var jo mig, der havde misforstået det hele. Ungen var simpelthen gået ud fra, at alting måtte være nogens. Og alle de ting,
der var gratis, de måtte altså ganske logisk tilhøre en mægtig Hr.
Grati!
Jeg kunne se ham for mig. Den mægtige Hr. Grati, som ejede både
græsplænen og kusinerne og hele Vesterhavet og mandagene med.
Og som gav os lov til bare at bruge løs af det alt sammen! Hvem
Hr. Grati var? Det var da soleklart: ”Det er Gud!”, råbte jeg ned til
hende. ”Er det Gud?” sagde hun begejstret. ”Ja, det er Gud. Jeg havde
bare glemt det.” For det havde jeg virkelig. Jeg vidste jo godt, at ”gratis” betyder ”det, som man kun kan betale for med Tak”!
Men jeg vidste det kun sådan, som man kan vide den slags fra en
ordbog. Nu havde min gratis unge fået det hele vendt sådan på hovedet, at jeg kunne se det i virkeligheden: At her stod vi midt i Hr. Gratis klare oktoberdag og på Hr. Gratis stige og plukkede alle Hr. Gratis
æbler. – Og det måtte vi godt, for han havde selv givet OS lov til at låne
det alt sammen – lige så meget vi ville!! Det boblede i een af fryd over
den opdagelse. Og det hele føltes som rent og skært overskud nu, hvor
jeg kunne se, at alle de dejligste ting, som vi kan dele med hinanden –
de tilhører Hr. Grati. Og han låner dem ud til højre og venstre. Og det
er ærlig talt pænt af ham!

Tak for dine gaver!
20. august

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 927,kr. 1.967,-

17. september Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.837,kr. 4.917,-

27. august

Missionen
kr. 719,Børnesabbatsskolen kr. 1.682,-

24. september Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.122,kr. 1.089,-

3. september Missionen
Adventnyt
10. september Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.036,kr. 1.806,kr. 1.405,kr. 2.398,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver
siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
August kr. 2.200,- September kr. 4.000,Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

GUDSTJENESTER I OKTOBER 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 1. OKTOBER

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

Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

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

SABBATTEN DEN 8. OKTOBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Den store strid
Gudstjeneste: Carl-David Andreasen
(Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 15. OKTOBER
10.00
11.15

Bibelstudium: ”Det er vel ikke uden grund,
at Job er gudfrygtig“
Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 22. OKTOBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Gud og menneskelige lidelser
Gudstjeneste: Anker Kjøller
(Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 29. OKTOBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Forbandet den dag
Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt:Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 5. NOVEMBER
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

Bibelstudium: Grundløs forbandelse
Gudstjeneste: René Bidstrup
(Kollekt:Menighedens arbejde)

MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
Benjamin Elkjær, 2484 0176
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

