NÆRUM ADVENTISTKIRKE
Guds barmhjertighed
er som himmelen, som
altid står fast over os.
Under dette tag er vi
trygge, hvor vi end er.
Martin Luther, 1532,
over Sl 15
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Klummen

Hvile

Torsdag den 13. oktober holdt
Gunnar Pedersen foredrag om
hvile. Her er to korte afsnit fra
”Historien om Jesus“ med endnu
en vinkel på hvilens vigtighed.

“Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.” De
styrede båden mod en øde egn på nordsiden af søen, hvor naturen i sig
selv – klædt som den var i forårets grønne farver – virkede forfriskende og beroligende på sjælen.

“Historien om Jesus“ er en forkortet udgave af Den store Mester,
redigeret af Jerry D. Thomas.
På dansk er bogen bearbejdet
af Iben Bidstrup.

HVILE OG NYE KRÆFTER
Der på bakkeskråningen fik Jesus ro til at tale med sine disciple om det
arbejde, som de var igang med. Han viste dem tydeligt, hvor de greb
tingene forkert an, og han forklarede dem, hvordan de bedst kunne nå
ind til mennesker. Han inspirerede dem med nyt håb og nyt mod, og
de fik nye kræfter til igen at tage fat.
Selvom vi har en stor opgave foran os, så pålægger Jesus ingen at
arbejde uafbrudt. Hans ord til disciplene var også møntet på hans
arbejdere idag. De som tjener andre må også selv tage sig tid til hvile
og fornyelse. Faren ved success er, at vi begynder at sætte vores lid til
vore egne planer og metoder. Når det sker, forsømmer vi bønnen og
taber troen. Vi risikerer helt at glemme, at vi er ethundrede procent
afhængige af Jesus og ender med at leve som om, der var frelse at hente gennem hårdt arbejde. Men det er kun ved Jesu kraft at mennesker
frelses, og derfor er det livsvigtigt, at vi holder forbindelsen ved lige til
ham ved – i vores travle hverdag – at sætte tid af til at læse hans ord
og kommunikere med ham gennem bøn.
HVILE FOR JESUS
... Vor frelser havde brug for at vende sit travle liv ryggen et øjeblik og
tilbringe tid sammen med sin far. Ligesom os var han fuldstændigt afhængig af Gud. I sine private bønner, bad han om guddommelig styrke
til at udføre arbejdet og kraft til at gennemgå de prøvelser, som han
stod overfor. Han overlod al sin frygt og sine sorger til Gud. Det var
igennem Jesus, at menneskeheden blev forbundet med Gud og fik del i
Guds nåde.
Alle har vi behov for at høre Gud tale til hjertet. Når vi lukker af for
verden med alle dens mange krav og lader stilheden sænke sig, kan vi
høre Guds stemme. Først da finder vi sand hvile og får fornyet energi til
at række ud til andre. Vi vil blive omgivet af en atmosfære af lys og fred,
og den guddommelige kraft, som stråler fra os, vil nå menneskehjerter.

Kommende arrangementer
BIBELSTUDIEHÆFTER

AHA-GRUPPEN
Mødes hver mandag kl. 9.00.

Det er nu på høje tid at bestille lektiehefter for 2017. Hvis ikke jeg
hører fra dig senest mandag den 7. november, bestiller jeg samme
antal som du fik i 2016. Prisen er stadig 220,- kr. pr. år.
Vibeke Heltborg, 4580 1995 / vibekeph@gmail.com

SPEJDERNE

SPAGHETTIMENIGHED???

TEENKLUB

Det sidste halvandet år har spaghettigudstjenesterne været en fast del
af menighedens månedlige program. En del af familierne har været der hver eneste gang, siden vi begyndte. Programmet slutter, når
samtalerne ved bordene slutter, eller når det er ved at være tid til at
køre hjem og lægge de mindste i seng. Lad os bede for de relationer,
det voksende kendskab til Gud og den spirende tro, som skabes i dette
fællesskab. Næste gang er torsdag den 10. november.

Der er ikke så mange teenagere
i menigheden i øjeblikket, så
planen for vinterhalvåret er at
lave nogle TEEN-aftener sammen med teenagerne fra Roskilde ca. 1 gang om måneden.
Nærmere information følger...

Spejdermøder i november den
8. og 22. Glem ikke juleturen
25.-27. november ☺

PIT-STOP NÆRUM
For alle mellem 18 og 30 har vi startet en ny ungdomsklasse i Nærum.
Vi mødes til morgenmad (du skal ikke selv tage noget med) kl. 10.00 i
ungdomssalen til uformel snak eller heftig diskussion ☺ Vi aftaler fra
gang til gang, hvad emnet er. Vi ser på Romerbrevet næste gang. Kom
og vær med. Få luftet dine tanker, glæder eller frustrationer. Vi har det
super hyggeligt!!

JULEHYGGE
for Seniorer
Søndag
4. december
kl. 14-17

JULEMIDDAG DEN 26. NOVEMBER
Fællesspisningen den 26. er den årlige julemiddag. Denne sabbat er
der dækket op til julehygge i menighedssalen. Nina og Unni m.fl. vil
spørge nogen om at tage forskellige juleretter med, så vi kan vi kan
holde traditionen i hævd. Vel mødt ☺
NYTÅRSFEST
Den 21. januar 2017 genindfører vi menighedens nytårsfest med
masser af sjov, underholdning og selvfølgelig god mad. Så sæt allerede
nu x i kalenderen og begynd træningen af lattermusklerne, så de ikke
bliver alt for ømme dagen derpå. Har du en sketch, en tosset sang eller
anden underholdning, så kontakt en fra festudvalget: Unni, Anker
eller Ulrik.

Medbring en lille gave til
maks. 30 kr.
Tilmeldingslister kommer i
forhallen 14 dage inden,
men sæt allerede nu X i din
kalender.
Mange hilsner
Elsie Christoffersen

Af Henrik Jørgensen

Filmen ”Hacksaw Ridge” kommer i de
danske biografer fra den 10. november
“Ha
“Hacksaw
Ridge”, er en film om syvendedags adventisten Desmond
Doss’ ekstraordinære tro og tjeneste under Anden Verdenskrig. Det er
Dos
en Hollywoodfilm, som har kostet 40 millioner $ at producere, og den
er instrueret af Mel Gibson. Det er en barsk krigsfilm, som fokuserer
specielt
på Desmond Doss’ heroiske bedrifter under et af de blodigsp
ste slag ved Okinawa i Japan.
Desmond
Doss var den eneste soldat i den amerikanske hær, der
De
under
Anden Verdenskrig fik lov til ikke at bære våben. Han nægun
tede
te at tage del i krigens massedrab, men ønskede at hjælpe ofrene for krigens brutalitet. Under slaget på Hacksaw Ridge reddede
han
egenhændigt 75 soldater, der var blevet såret. Efter krigen fik
h
Desmond
Doss tildelt den højeste æresmedalje, en soldat kan få, af
D
præsident
Harry Truman. Desmond Doss var den første soldat til at
p
få
f den medalje, der ikke havde båret våben.
Det
D var hans ønske om at holde Guds bud om bl.a. ikke at slå ihjel,
der
d fik ham til at nægte at bære våben. Selvom det er en brutal og
blodig
krigsfilm er Desmond Doss’ tro og overbevisning, hans bønb
neliv og sabbatshelligholdelse blandt de centrale temaer i filmen.
Under sin træning insisterer Desmond Doss for eksempel på at
gøre sine pligter om søndagen for at kunne helligholde sabbatten.
Midt under et slag bliver der zoomet ind på en knælende Desmond Doss på slagmarken med kuglerne flyvende omkring ham. I
bøn
b til Gud råber han: ”Herre jeg kan ikke høre dig, sig mig hvad jeg
skal gøre!“ Gennem kugleregnen hører han et råb om hjælp, og han
fortsætter med at finde sårede, som han bærer i sikkerhed.
Hawcksaw Ridge er ikke lavet af adventister eller for adventister,
men
m Adventistkirken er blevet konsulteret angående filmens gengivelse
af kirkens tro og lære. Dette er ikke en opfordring til at se
g
filmen, men vær opmærksom på den mulighed, der muligvis bliver
givet
os, hvis bekendte, naboer eller arbejdskammerater begynder at
g
tale
om Desmond Doss, hans tro, og hvad det var, der drev ham til at
t
holde
fast i troen under ekstreme forhold.
h

Et godt langt liv – Blue Zone aftener
Der har været godt fremmøde alle aftener på omkring 60 personer
omend Sisse Fisker trak godt 130 deltagere til.
SKODSBORG OG SUNDHED
Anders Bank Lodahl fra Rudersdal Museum havde et godt og informativt foredrag om Skodsborgs historie, hvorefter Arne Elkjær m.fl. tilbød
forskellige former for sundhedscheck. Mange fik testet fedtprocent og
kolesterol eller målt blodtryk, alt sammen med kyndig vejledning.
SUND KOST OG SUNDE KOSTVANER
Berit Elkjær delte viden og gode råd om kost og kostvaner. Sidst i programmet var der smagsprøver på rigtig mange superlækre og sunde
retter, der spændte lige fra morgenmad, forskellige brød, tærter og
varme retter til lækre desserter. En vellykket og praktisk aften, som
gav ny inspiration. Fik du ikke opskrifterne med, kan du henvende dig
til Berit Elkjær eller Bente Skov-Hansen.
ET GODT HVIL
Gunnar Pedersen var både oplysende, relevant og lærerig. ”I vores højøjhastighedskultur ved vi ikke, hvor vi er på vej hen, kun at det skal
gå stærkt!” Gunnar fortalte om hjernens behov for søvn, kroppens
behov for både arbejde og hvile, og om vores naturlige behov for
en ugentlig hviledag. Anette Wiik Vesterager krydrede pausen med
åndedræts- og afspændingsøvelser. Efterfølgende delte Sue-Ann
Frederiksen, Kim Vesthald og Kaj Bidstrup tanker og erfaringer med
hvile, både i forbindelse med søvn-apnø, fysioterapeutisk træning og
g
at holde sabbat selvom studier og arbejde kræver vores tid.
ET GODT FORHOLD
”Når nogen svarer, før han hører, er det en dumhed og en skændsel
for ham” Ordsp 18,21. Anne-May Müller gav os gode eksempler på,
hvordan vi kan undgå at optrappe konflikter ved at kommunikere
direkte, forklarende og tydeliggørende – ikke anklagende! Kommunikation er en svær ting – et morsomt videoklip viste med stor tydelighed
en optrapning af et ægteskabeligt skænderi, der gik helt galt. Meget
tankevækkende indslag blandt flere, som lagde op til debat i forsamlingen med mange gode løsninger. Igen en god og givende aften.

Af Bjørn Krøll
Krøll og Nils Rechter

Kommende generalsekretær ADRA Danmark
er udpeget
Mandag den 31. oktober blev det officielt meddelt, at ADRA Danmarks
bestyrelse har valgt Jens M. Vesterager, til ny generalsekretær for
ADRA Danmark med tiltrædelse 1. februar 2017.
Stillingen som generalsekretær blev slået op i juni måned, efter at
ADRAs nuværende generalsekretær Lehnart Falk meddelte at han
ønskede at trække sig tilbage og nyde pensionisttilværelsen i sit
fødehjem på Bornholm ved udgangen af året, efter at have været
leder for ADRA Danmark siden 1. marts 2006. Men med Lehnarts
engagement og aktivitetsniveau er det nok ikke det sidste vi har
set til ham i ADRA regi.
Jens kommer fra en solid kristen landbrugsfamilie. Hans forældre har arbejdet adskillige år i Tanzania med hjælpearbejde, og forældrenes eksempel har været til stor inspiration. Det lå i kortene, at
han skulle være landmand, og allerede som 21 årig fik han et grønt
bevis, var et år på bibelskole og arbejdede gennem tre år på flere gårde
i Danmark og 7 måneder i Canada på et udvekslingsprogram. Som ung
rejste han også ud som frivillig til Tanzania, og her vaktes for alvor
interessen for ulandsarbejdet. Lysten til at vide mere fik Jens til at tage
en HF, som han gennemførte i 1989. Derefter gik vejen til Landbohøjskolen i København, hvor han læste til agronom (cand. agro.) med
fokus på tropisk jordbrug. Jens fortsatte med et ph.d. studie, som bl.a.
indbefattede feltarbejde i Tanzania med fokus på jordfrugtbarhed,
planteernæring og samdyrkning af afgrøder i områder med sparsom
og utilregnelig regn. Derefter var han ansat tre år på Landbohøjskolen
som forskningsadjunkt i samme emne. Det gav ham en solid akademisk erfaring med tropisk landbrug. Men det blev imidlertid klart for
Jens, at han måtte bruge sin viden til at arbejde mere målrettet på at
gøre en praktisk forskel for mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Det førte til, at Jens i 2003 skiftede karrierespor og blev ansat i ADRA
Danmark som programansvarlig. Her arbejdede han med både udvikling og nødhjælpsprojekter i forskellige af ADRA Danmarks fokuslande
samt kapacitetsopbygning af de lokale afrikanske ADRA kontorer. Jens
var ADRA medarbejder i fem år, hvorefter han tiltrådte en stilling i
Rockwool Fonden som programansvarlig for projekter i Afrika med
fattigdomsbekæmpelse. Her har Jens primært arbejdet med at udvikle
og dokumentere nye modeller og tilgange for landbrugsudvikling og

fattigdomsbekæmpelse med henblik på at småbønder bliver mere selvhjulpne og får værktøjer til at arbejde sig ud af fattigdom og sult. Desuden har Jens været programansvarlig for Fondens arbejde med international fredsopbygning i Afrika, Mellemøsten og Asien.
Jens har været gift i 21 år med Anette Wiik Vesterager, og de har tre
børn på 11, 17 og 20 år, og for et år siden blev han og Anette optaget
som medlem af adventistkirken i Nærum. Der er stor begejstring blandt
personalet i ADRA over Jens Vesteragers beslutning om at påtage sig
det store ansvar som generalsekretær, og vi glæder os til at byde ham
velkommen for alvor, når han indtræder i stillingen på fuld tid den 1.
februar 2017.
Ved præsentationen for ADRAs medarbejdere, var det første Jens sagde:”
Jeg har glædet mig meget til denne dag, og jeg glæder mig virkelig meget
til at arbejde for ADRA igen. De fem år jeg var her, er de bedste arbejdsår, jeg kan mindes. Jeg kan ikke forestille mig et bedre og mere tilfredsstillende arbejde, end at hjælpe folk ud af nød, fattigdom og undertrykkelse, så de kan få et godt liv og udnytte deres potentiale fuldt ud. Det
brænder mit hjerte for.”

Tak for dine gaver!
1. oktober

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.390,kr. 2.047,-

8. oktober

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 816,kr. 1.692,-

3. september Missionen
Katastrofe

kr. 1.069,kr. 2.611,-

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

GUDSTJENESTER I NOVEMBER 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 5. NOVEMBER

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

Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00
11.15

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

SABBATTEN DEN 12. NOVEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Gengældelsens straf
Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Bedeugeoffer – Global Mission)

Bjørn Espen Holtse (i praktik),
2986 6829,
bjornespen.holtse@adventist.dk
MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 2790 2802

SABBATTEN DEN 19. NOVEMBER

Ulrik Schiermer, 2263 9164

10.00
11.15

Benjamin Elkjær, 2484 0176

Bibelstudium: Uskyldigt blod
Gudstjeneste: Susanne Schledermann
(Kollekt: Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 26. NOVEMBER

Christoffer Struksnes, 6128 1812

Julemiddag efter gudstjenesten

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

10.00
11.15

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033

Bibelstudium: Efterligninger af håb
Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens arbejde)

SABBATTEN DEN 3. DECEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Elihus vrede
Gudstjeneste: Skolegudstjeneste
(Kollekt: Nærum Privatskole)

SPEJDER:
Esben Klokkervoll, 2789 5770
TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup
Bjørn Espen Holtse
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov-Hansen (grafiker)
9390 7707,
bente.skov-hansen@adventist.dk

