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Det folk, der vandrer i
mørket, skal se et stort
lys, lyset skinner for
dem, der bor i mørkets
land.
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Klummen
Af Michael Bidstrup
– inspireret af en kollega

Gud i verden
Verden er så fuld af indtryk og begivenheder, at det somme tider kan
være svært at få øje på den røde tråd. Verden er både skønhed og
rædsel, tryghed og krig, tillid og had, afsked og ny begyndelse, det er
parforhold og familie, det er single-liv og ensomhed, det er lys og mørke.
Men siden skabelsen og den allerførste jul, er verden i hvert fald også
Gud. Siden han skabte jorden og senere mødte verden som et lille barn
i krybben i Betlehem julenat, har Gud valgt at være midt iblandt os og
fylde verden med sit lys.
Det er godt at blive mindet om, når man ikke lige orker verden i al dens
sammensathed. Nogle bruger rigtig mange kræfter på at gøre det godt
og kan alligevel føle sig tom og opgivende indeni. Andre lader sig helt
overvælde af verdens store og små problemer, så det virker helt umuligt
at få styr på dem. Andre igen ser ud til at klare alt i stiv arm.
For mig er det en trøst at tænke på, at Gud ER i verden, helt uafhængig
af min tro, min dagsform og min evne til at være optimist. Det giver
mig mulighed for at standse op midt i julemånedens travlhed og mange
arrangementer og at mærke efter: Ja, Guds lys skinner stadig i denne
verden.
Juleevangeliet foregår langt væk fra det sædvanlige rampelys: En vindblæst stald hvor Gud møder sine mennesker. Ikke et 5-stjernet hotel, flot
pyntet med tusindevis af lys eller et guldbelagt palads. Godt at tænke
på for alle os, der ser Gud næsten forsvinde, især her i december måned. Mødet med Gud er netop ikke et spørgsmål om ydre ting. Mødet
med Gud er at se bag om facaderne af glitter og pynt og at få øje på hans
lys – de ”ydmyge steder”.
Gud i verden – det er en reel virkelighed og en god måde at tænke på.
Skru ned for tempoet og sæt jer sammen og lyt ind til stilheden! Opsøg
nye sammenhænge og frygt ikke: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren!”
Gud i verden, også i din og i min. Glædelig jul og godt nytår!

Kommende arrangementer
SPAGHETTIPLANLÆGNING UDEN
SPAGHETTI

AHA HOLDER JULEFERIE
Sidste arbejdsdag i 2016 er
mandag den 5. december.
Vi begynder igen den 9. januar.

Tirsdag den 29. november mødtes mange
af os, som laver spaghettigudstjenester,
for at planlægge og evaluere på, hvordan
vi kan gøre det endnu bedre.

Vi ønsker alle en god jul og et
godt nytår med tak for al støtte
i året der snart er forbi.

Vi prøver at blive mere strukturerede og
planlægger et halvt år frem – både datoer
og emner for bibelhistorier/aktiviteter. Der
er mange praktiske opgaver, der skal løses,
og vi har brug for mange villige hænder og varme hjerter. Måske kan du
finde tid en aften eller to i løbet af foråret. Vi laver en liste, hvor du kan
skrive dig på den opgave, der passer bedst for dig, den aften du kan.

TEENKLUB

Dette kan du f.eks. hjælpe med:
•
•
•
•
•

Ansvarlig for en kreativ aktivitet
Sang og musik
Deltage, snakke med de fremmødte og skabe en hyggelig stemning
Madlavning og opvask
Oprydning

PIT-STOP – DE UNGES BIBELSTUDIE
Pit-stop er kommet rigtig hurtigt ud af starthullerne. Morgenmaden og
den gode diskussion trækker mange deltagere. Der er allerede en lang
liste med spændende emner til de næste par måneder. Store og dybe
emner som Romerbrevet, tiende og menigheden har allerede været på
menuen – sammen med morgenbrødet.
NYTÅRSFESTEN DEN 22. JANUAR
Hvad kunne du tænke dig af underholdning, og hvilke episoder eller
arrangementer fra 2016 skal vi fejre til nytårsfesten? Har du ideer, så
hold dig ikke tilbage, kontakt festudvalget – de er åbne for gode, sjove,
tossede og mærkelige ideer. Det skal nok blive festligt, folkeligt og fornøjeligt. Begge menigheder i præstens distrikt er inviteret, så vi håber,
der kommer en delegation fra Tejn menighed.
Festudvalget: Anker, Unni, Nicklas og Ulrik

Vi har fået invitation fra Roskilde om at have TEENklub
sammen med dem ca. hver
anden onsdag, hvor vi spiser og
hygger sammen.
Husk også Embrace på Vejlefjordskolen 16.-18. december!
SPEJDERNE
Spejdermøde med juleafslutning tirsdag den 6. december.
Juleferien varer helt til den
10. januar, hvor vi tager hul på
forårssæsonen.

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

Julelysene
Et eventyr af Jørgen Søllner (her i lidt forkortet udgave)
Det var juleaftensdag. Der var travlhed i hjemmet, hvor juletræet stod, og derfor lagde ingen
mærke til det drama, der egentlig udspandt sig
på træets grene. Børnene havde netop hængt den
sidste pynt på træet, og var nu smuttet ud i køkkenet, hvor de forsøgte at snige sig hen i nærheden af konfektskålen.

”Eller også skal man kunne ringe let med små
sprøde toner,” brød Glasklokken ind og rystede
let på sig, så man kunne forvisse sig om, at den
kunne lade høre fra sig.
”Vrøvl. Vil man syne af noget, må man være
mange og sidde på række,” sagde Flagene, for det
var de nu bedst til.
Sådan småskændtes de en tid, for alle mente de,
at netop de var grunden til al skønheden på træet. Da de nu ikke kunne finde ud af, hvem af dem
der var den flotteste, fik Glaskuglen pludselig øje
på lysene.
”Nej, se der,” råbte den, ”skal det være pynt? Ret
op og ned og uden farve af nogen art.”

”Så blev der da endelig fred,” sukkede Glasklokken veltilfreds.

”Ja,” hujede Kræmmerhuset, ”og uden hank.”

”Ja,” sagde Flagene, ”så hænger vi altså her .”

”Garanteret ikke, og se dets snor, så kort den er.
Det kan ikke hænge, men må stå og dingle i en
holder,” sagde Julehjertet og lo, så det var ved at
tabe det guf, man havde puttet i det.

”Det var altså det, vi skulle bruges til,” sagde
Kræmmerhuset. Det var blevet rullet, limet og
pyntet med en kunstfærdig, krøllet hank i en
skoletime og var blevet vist frem for hele klassen
af læreren, og det var det ikke så lidt stolt af.
”Ja, det er tydeligt at se, hvem der ser bedst ud,”
sagde Julehjertet og skød sit flotte fletværk lidt
længere frem.
”Ih, tusind tak. Hvis ikke det var sandt, var det
næsten alt for meget”, sagde en stor blåskinnende glaskugle, der havde fået glimmer på toppen.
”De,” sagde Julehjertet, ”åh, jeg må le. De har jo
end ikke en hank at hænge i, men kun et stykke simpelt sytråd. ”Ja, en hank skal være krøllet
for at være noget,” sagde kræmmerhuset og så
hovent på Julehjertet.

”Kan det ringe?” spurgte Klokken med et fnis.

Pludselig viste den klareste flamme sig for dem
alle sammen, og al deres latter forstummede
brat, mens de skærmede for sig på grund af det
klare skær.
”Hvem vil bære bud om lysets komme til jorden
julenat?” spurgte den. ”Vil du? sagde Flammen
og nærmede sig Julehjertet.
”N-n-nej” stammede det. ”Gå væk, du svider mit
fine mønster, – og mit guf smelter.”
”Vil du?” spurgte den Kræmmerhuset.
”Og få brændt min fine hank, som har været vist

frem for klassen ? Ikke på vilkår.”
”Vil I?” spurgte Flammen nu Glaskuglen og Klokken.
”Ha! Os ? Vi vil slet ikke brænde.”
”Hvem vil da bære bud om Lysets komme til
jorden?”
”Her! Brug os,” sagde nu julelysene.” Vi vil bære
budet. Vi vil skinne i mørket.”
”Nuvel,” sagde Flammen, ”men ved I, at der er en
pris at betale ?”
”En pris at betale?” spurgte lysene.
”Ja,” sagde Flammen,” I må give Jer selv helt og
holdent. Min ild er en fortærende ild, og der vil
intet blive tilbage af Jer, men I vil komme til at
stråle om kap med himlens stjerner.”
”Ja, ja da. Kan det ikke være anderledes, så tænd
os, ” bad lysene og rakte deres væger mod Flammen.
Så gik Flammen fra lys til lys, og snart var hele
stuen oplyst af det dejligste skær. Den glæde
lysene oplevede ved den forvandling, de så, fik
dem til helt at glemme alt deres eget, og de lyste
nu som små sole om kap med himlens stjerner.
”Nøhj, hvor er jeg flot” råbte Glaskuglen. ”Jeg sagde jo, at jeg var den flotteste.” Den havde opdaget, at lyset glitrede i dens glimmer på toppen.
”Se, hvor jeg skinner,” sagde Kræmmerhuset.
”Det var godt, det ikke var mig, der lod mig futte
af.”
”Og se dog mit guldpapir, som det glitrer”, sagde
Julehjertet.

”Og mig,” sagde Klokken. ”Tusind lys spiller om
kap i alle mine facetter, kan I stikke den?”
Flagene sagde ikke noget.
I nogen tid brystede al julepynten på træet sig nu
af al deres herlighed, og ingen skænkede julelysene en tanke, før det sidste slukkede, og der
blev helt mørkt.
”Hov ! Skin igen. Her er så mørkt. Hvad bilder I
Jer ind. Hvem tror I, at I er ?” råbte julepynten i
munden på hinanden. ”Vi skal komme efter Jer.”
”Der er ingen at komme efter mere,” sagde en
stemme nu højt oppe fra.
”Hvem er du”, spurgte Klokken. ”Jeg kan intet se.”
”Nej, for nu er her mørkt, men havde I løftet jeres
blik bare en anelse opefter før, mens tid var,
havde I måske fået øje på andet end jeres egen
tilstedeværelse. Jeg er stjernen. En fattig kopi af
min stolte forfader, der for tusinder af år siden
forkyndte lysets komme til en formørket verden.
Et lys så stort, at konger rejste efter det. Det lys
mindede Julelysene os om i aften, og nu er de
væk. De gav deres liv, for at I kunne stråle, og
hvad brugte I det til? Til at fremhæve jer selv
og til at se de andres fejl i jeres egne fortræffeligheders falske skin. I lod aldrig
lyset trænge længere ind i jer
end til overfladen, og se nu
hvad det var værd. Hvor er
jeres pragt nu ? Hvad er I,
når det kommer til stykket, – papir og opblæst
glas. Alt, hvad I kunne
var, at lade andres skønhed
spejle sig i jer, men selv er I
intet. Kun lyset gav jer liv.

Af Birgit
Bjørn Krøll
Mtiligi
og Nils Rechter

Mit yndlingsvers
Herren er min hyrde - sådan har jeg følt igennem hele mit liv.
Han har ladet mig opvokse i en tryg og god
kristen familie både på min mors og min fars
side.
Da jeg var 17 år fik jeg en oplevelse - jeg var på mit værelse og optaget
af almindelige ting - pludselig stod det helt klart for mig, at det jeg
havde hørt om Gud og Jesus var sandhed.
I min søgen efter at finde et åndeligt tilhørsforhold, kom jeg på et tidspunkt længere og længere væk fra min kristne opdragelse og begyndte at søge indenfor New Age bevægelsen, men Gud ledte mig til det jeg
søgte efter i adventbevægelsen - så nu er jeg hjemme, hvor jeg hører
til.
Mit liv har ikke kun været en dans på roser - jeg har haft en kæreste
som tog sit eget liv, jeg har været igennem to skilsmisser, hvor jeg var
den, der blev forladt, men Gud har altid båret mig på sine skuldre, når
jeg har været for svag til at gå selv.
Og derfor oplever jeg faktisk, at mit liv har været en dans på roser.
Gud har altid sørget for, at jeg har haft arbejde, han har sørget for, at
jeg kunne blive i mit hus, da jeg blev skilt. Han har skænket mig to
dejlige sønner og svigerdøtre og snart fem vidunderlige børnebørn.
Og da jeg besluttede, at nu ville jeg leve alene resten af mit liv, sendte
han mig en dejlig mand, som jeg kan dele min tro med - og så fik jeg
to bonusbørn oveni. Nu skulle man mene at det var rigeligt, men vi
bliver også velsignet med at vores børn bor tæt på os, så vi har gode
muligheder for at være sammen.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.
Derfor er mit yndlingsskriftsted Salme 23.

Ny kasserer for menigheden
Viggo Kjøller har ønsket ikke at fortsætte som kasserer for Nærum
menighed – et job, som han trofast har varetaget i mere end 35 år –
først for Skodsborg menighed og siden 1994 for Nærum menighed. Vi
har været utroligt taknemmelige for hans indsat, og vi vil udtrykke en
stor tak til Viggo for mange timers arbejde hver eneste uge.
Menighedsbestyrelsen har talt med Daniel Birch om at overtage jobbet
fra 1. januar 2017, og vi vil sabbatten den 17. december bede menigheden om at tilkendegive deres støtte hertil. Hvis I har kommentarer
bedes I kontakte en af menighedslederne.
På bestyrelsens vegne, Nils Rechter

Vær med til at varme en hjemløs i kulden...
I forhallen er der en kurv lige ved indgangsdøren. Her står der en ønskeliste
eliste
fra HappyHand med ting, de gerne vil have med ud til de hjemløse hen over vinteren:
Huer, vanter, varmt fodtøj, varmt undertøj, fleece trøjer, bukser, overtøj, sokker
sokker,
shampoo/sæbe, deodoranter, tandbørster og tandpasta. Tænk på det, når du møder
et godt tilbud – eller når du rydder op derhejmme...

Tak for dine gaver!
22. oktober

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 680,kr. 1.601,-

29. oktober

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.187,kr. 2.368,-

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.

05. november Missionen
Katastrofe

kr. 1.408,kr. 1.642,-

12. november Missionen
Bedeuge /
Global Mission

kr.

kr. 2.662,-

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver
siden sidste menighedsblad, som vi siger tak for:
oktober kr. 2.200,-

19. november Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1055,kr. 2.494,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

754,-

GUDSTJENESTER I DECEMBER 2016

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 3. DECEMBER

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

10.00
11.15

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

SABBATTEN DEN 10. DECEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Inde fra stormen
Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Kirkens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 17. DECEMBER

Nils Rechter, 2790 2802

10.00
11.15

Ulrik Schiermer, 2263 9164

Bibelstudium: Jobs genløser
Gudstjeneste: Julemusikgudstjeneste
(Kollekt: Kirkens arbejde)

Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 24. DECEMBER

Christoffer Struksnes, 6128 1812

Bemærk ændret tid for gudstjeneste
Ingen bibelstudium juleaftensdag

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

14.00 Gudstjeneste: Michael Bidstrup m.fl.
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 31. DECEMBER
10.00
11.15

Bibelstudium: Lærdomme fra Jobs Bog
Gudstjeneste: Marianne Kolkmann
(Kollekt: Kirkens vedligeholdelse)

SABBATTEN DEN 7. JANUAR
10.00
11.15

Bibelstudium: Helligånden og Guds Ord
Lederteamets Nytårsgudstjeneste
(Kollekt: Bibelselskabet)

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033
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

