NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Mange af de ting, som
er vigtige i livet, kan
ikke måles og vejes –
og mange af de ting,
som kan måles og
vejes, er slet ikke
vigtige.“
Albert Einstein
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Klummen
Af Michael Bidstrup

Håb og forventninger til 2017
Der er tradition for, at vi i forbindelse med årskiftet gør status på det
forgangne år og lægger planer for det nye. Det har altid været lettere at
kigge tilbage end frem af helt konkrete og logiske grunde. 2016 har budt
på mange oplevelser og begivenheder, nogle store andre små, nogle
frygtindgydende andre fulde af glæde og lykke, nogle helt private og
andre internationale.
Som menighed har vi meget at takke for. 2016 har budt på dåb i kirken
og i havet, mange nye medlemmer, en voksende ungdomsgruppe, gode
tilbagemeldinger på ‘Et godt lang liv’ serien, ny spejderleder og ungdomspræst, adskillige bryllupper, velbesøgte spaghettigudstjenester og
teenagere, der rejser ud og kommer hjem. Vi har også grædt ved kister
og hvisket på gensyn i håbet om snart at ses igen.
Tak til dig for den støtte du giver og den opgave, du udfører i menigheden – stor eller lille, synlig eller skjult, åndelig eller praktisk. Tak til dig,
der holder kirken ren, du som beder for de syge, og du som inviterer
ensomme eller gæster med hjem. Tak til dig, som altid smiler, du som
hjælper med musikken eller maden, du som lytter og du, som støtter
kirken økonomisk. Tak til dig som leder, og du som underviser, til dig
som hjælper i HappyHand og AHA og til dig, som træder til med kort
varsel. Tak til alle; på hver vores måde er vi alle præster i menigheden,
og som præster er vi alle fomidlere af Guds kærlighed og nåde; vi er alle
kaldede og har fået evner og nådegaver betroet, så vi hver for sig og i
fællesskab kan være menighed både der, hvor vi bor eller arbejder og
der, hvor vi samles.
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Vi har lige fejret Kristi først komme. Inden længe fejrer vi, at graven og
døden ikke kunne binde ham, og hver eneste dag, ser vi frem til, at han
skal komme igen og bygge sin bolig ‘iblandt os’. Uanset hvad det nye år
kommer til at byde på, er det mit håb for menigheden og for mig selv, at
Kristus forbliver vores omdrejningspunkt; at alt, hvad vi gør og er, i og
udenfor kirken, peger på Ham.
I ønskes alle et godt og af Gud velsignet nyt år!
”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller
noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det
høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds
kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre“ (Rom 8,38-39).

Kommende arrangementer

AHA

SPAGHETTIGUDSTJENESTE 12. JANUAR

Forårssæsonen begynder
mandag den 9. januar.

Typisk program:
17.00
17.10
17.30
17.50
18.00

Personlig velkomst
Bibelhistorie
Kreativ respons på historien
Bøn og sang
Fælles måltid
Farvel og på gensyn

SPEJDERNE
Spejdermøde 10. januar,
24. januar, 7. februar.
TEENKLUB
Tirsdage hvor der ikke er
spejder.

NYTÅRSFESTEN DEN 22. JANUAR
Begynder kl. 17.30 så alle er klar til Dronningens Nytårstale kl. 18
Mad priser: kr. 120,- pr. person, kr. 60,- 12-25 år. Gratis under 12 år.
Overskydende mad gives til de altid sultne studerende.
Husk at medbringe smilebånd og lattermuskler
Tilmelding i kirken arrangørende Nicklas, Ulrik, Cyrill og Anker.

PIT-STOP
– DE UNGES BIBELSTUDIE
Bibelstudie sabbats formiddag
med morgenmad og spændende emner til diskussion og
fordybelse. Velkommen.

18/30 WEEKEND 17.-19. FEBRUAR I NÆRUM
Emnet er Social Justice og der er lagt op til en spændende weekend
med oplæg af Tom de Bruin og René Bidstrup. Der vil også blive et
oplæg fra ADRA ungdom. I forbindelse med alle oplæg vil der være tid
til dialog og spørgsmål.
• Social retfærdighed - pladderhumanisme eller kristen kerneværdi?
• The Historical Jesus as a Figure of Social Justice
• Guds rige vs. Verdens riger – social retfærdighed i Johannes’ Åbenbaring
• Prophecy, Social Justice and the Church.
• Social justice – the practical ways
Pris kr. 100,- gratis for studerende
LEDER OG BESTYRELSESMØDER
8. februar er der bestyrelsesmøde og 1. marts ledermøde. Har du
emner du ønsker vi skal tage op så kontakt Michael eller en af menighedslederne, se bagsiden af menighedsbladet for kontaktoplysninger.

GAVE TIL MENIGHEDENS
MUSIKLIV
Menigheden fik i december
måned en pæn gave til fremme af musikken i menigheden. Menighedens musikere
og ledere arbejder på, hvordan gaven kan bruges bedst
muligt.

Af Bjørn Krøll

NYTÅR
Nu er det minsandten blevet nytår – igen. Der ligger et helt ubrugt år
foran os og venter. Dejligt at tænke på, og nytårsforsætterne fortsætter med at dukke op, som de gør hvert år. Nu ta’r jeg mig sammen! Der
skal lige lidt kilo af og lidt mere motion, og så får kosten lige en sundere drejning, så bare vent og se om et par måneder eller tre! Og så vil
jeg også gerne lige gøre lidt mere for børnene – nåh nej – de er jo blevet
voksne og har selv fået børn, men så børnebørnene da, og så vil jeg stå
lidt tidligere op, så der bliver bedre tid til bibellæsning og bøn, og så er
der alt det spændende, vi kan gøre i kirken og og og ... og så bliver det
februar, hvor al statistik viser, at nytårsforsætter som regel har holdt
nogle dage, måske en uge og i bedste fald måneden ud.
Digteren Benny Andersen har et godt lille digt om alt det, man burde –
her står der med lidt vemodig selverkendelse: ”Man burde burde…” Det
må siges at være en meget følsom samvittighed, han lægger for dagen.
I Romerbrevets ottende kapitel kan vi se, at Paulus også har kæmpet
med forsætterne: ”Det gode jeg vil, gør jeg ikke.”
Men Paulus skriver også: ”Hvem er den, der fordømmer? Gud er den
der retfærdiggør!” Jesus kom ikke for at dømme verden, men for at
frelse den. Når vi kommer til Jesus, bevæger vi os ind i en fordømmelsesfri zone. Paulus udtrykker det sådan: ”Så er der da ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus!”
Det er da en fantastisk viden at få, og virkelig værd at leve videre på i
det nye år. Gud fordømmer ikke nogen. Han sendte Jesus for at frelse,
ikke for at dømme.
Det budskab kan kun begejstre os og give os en smittende glæde, der
overgår alle nytårsforsætter – lad os leve dette forsæt ud i livet og
sprede glæden over at være elsket af Gud.
GODT NYTÅR!

Spejderliv
Vi er nu omkring halvvejs med spejderåret, siden sommer har vi
haft spejderaftener hver anden uge og været på 2 spejderture. Den
seneste spejdertur var den årlige juletur, som er en stærk tradition
hos spejderne. Det er en fornøjelse at være på tur med Nærum trop,
stemningen er god, og man kan mærke, at ungerne har det rigtigt godtt
sammen.
Til spejderaftenerne hver anden tirsdag har vi givet os i kast med
mange forskellige spejderfærdigheder, som klæder spejderne på til at
opdage og udforske verden. Nogle af de ting vi har taget fat på i det
første halvår er blandt andet stjernehimlen, pizzabagning, snigeleg i
skoven, morsekoder, båloptænding, knob og andre gode oplevelser. Vi
var så heldige i starten af året at få besøg af vores spejderchef, Mads,
som udfordrede spejderne i at lave et tårn af mælkekasser, samtidig
med at man skulle bestige det. Som afslutning lånte vi skolens gymnastiksal og legede forskellige fangelege sammen. Alt i alt har vi haft
et godt halvt år.
Men som sagt fortsætter vi stærkt videre i det nye år. Den første spejderaften er den 10. januar, og derefter fortsætter vi som vi plejer med
14. dages mellemrum. Vi har langt flere aktiviteter i ærmet og flere
ture, som er på tegnebrættet. Man kan være helt sikker på, at når man
kommer til spejder, så keder man sig ikke.
Hvis ikke allerede du går til spejder og kunne tænke dig at prøve, så er
du velkommen til bare at dukke op til et af vores spejdermøder.

Af
Bjørn Krøll og Nils Rechter
YNDLINGSVERS

LISE RECHTER
Filipperbrevet 4,3-7
”Vær altid glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær glade! Lad
alle mærke jeres mildhed og venlige sindelag; vær hensynsfulde i alt,
hvad I gør. Herren er nær! Vær ikke bekymrede for noget som helst. I
skal i stedet bede til Gud om alle ting. Tal med ham om alt, hvad I har
brug for, og glem ikke at takke ham. Da vil I erfare, at Guds fred, som
overgår al menneskelig forstand, vil bevare jeres tanker og hjerter i tro
på og tillid til Kristus Jesus.“
Vær altid glade og vær ikke bekymrede. Det er dejlige ord at tænke på,
når ting er dumme i min lille verden. Når jeg læser dette, bliver jeg mindet om en meget større og bedre verden, og mine egne bekymringer bliver så små. Vær glade og bed Gud om alle ting, så erfarer vi Guds fred.
UNNI HOLTSE
Johannes’ Åbenbaring 21,3-5
”Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv
være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke
være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde:
‘Se, jeg gør alting nyt!’ Og han sagde: ‘Skriv! For disse ord er troværdige og sande.’“
Siden jeg var ung og mistede min første mand og senere, da vi mistede
et barnebarn har denne tekst været min store trøst. Tænk på de fantastiske ord: ”Døden skal ikke være mere“. Et vidunderligt løfte, som jeg
glæder mig til at opleve.
JONATAN PAVLOVIC
Ordsprogenes Bog 4,23
”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.“
Det får mig til at tænke på, hvor vigtigt det er at passe på sine tanker.
Hvad er mine tanker og hvad er mine motiver? Det er godt at tænke
over.

Hjælp et nyfødt barn gennem
den kolde vinter
ADRA har kørt denne kampagne gennem december
måned og fortsætter endnu et par måneder. Du kan
hjælpe et nyfødt barn med at overleve vinteren ved at
give en babypakke til en familie. Pakken indeholder
varme strømper, et tæppe, en hue, bleer og sæbe. Krigen i Syrien raser på sjette år, og millioner af familier
er på flugt. I de kolde vintermåneder forsøger mange
at overleve uden varme og uden tilstrækkelig varmt
vintertøj. Især børnene er udsatte og har svært ved at
beskytte sig imod regn, sne og frost.
For 250 kr. kan du hjælpe et nyfødt barn gennem den
kolde vinter. På ADRAs hjemmeside www.adra.dk kan
du gå ind på STØT og gaver og købe gaven eller du kan
bruge en tiendekuvert og skrive babypakke udenpå.

Tak for dine gaver!
26. november Missionen
Kirkens arbejde

kr. 647,kr. 2.173,-

03. december Missionen
kr. 869,Nærum Privatskole kr. 2.803,-

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.

10. december Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.084,kr. 1.949,-

17. december Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.024,kr. 2.090,-

24. december HappyHand

kr. 1.024,-

Udover de nævnte beløb er der indkommet flg.
på MobilePay: Sabbatsskolegaver til missionen,
kr. 1.311,50. Kirkens arbejde, kr. 2.491,85. Nærum
Privatskole, kr. 2.345,00. Katastrofeoffer, kr. 1.974,00.
Bedeugeoffer, kr. 814,00. Blue Zones, kr. 4.400,00.

31. december Miss. (13. sabbat)
Kirkens arbejde

kr. 1.150,kr. 1.163,44

Fremover vil beløb indbetalt på MobilePay være
inkluderet i kollektoptællingen.

Kirken har modtaget følgende anonyme gaver
siden sidste menighedsblad, som vi siger tak
for: December, kr. 10.200,-

Gaver kan indbetales på konto 0454 4080507720

GUDSTJENESTER I JANUAR 2017

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 7. JANUAR

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

10.00
11.15

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

SABBATTEN DEN 14. JANUAR
10.00
11.15

lige gerning
ing
Bibelstudium: Helligåndens usynlige
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 21. JANUAR

Nils Rechter, 2790 2802

10.00
11.15

Ulrik Schiermer, 2263 9164

Bibelstudium: Helligåndens guddommelighed
Gudstjeneste: Jan-Gunnar Wold
(Kollekt: Kirkens arbejde)

Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 28. JANUAR

Christoffer Struksnes, 6128 1812

10.00
11.15

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033

Bibelstudium: Helligåndens personlighed
Gudstjeneste: Lehnart Falk
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 4. FEBRUAR

KASSERER:
Viggo Kjøller, 4580 4033

10.00
11.15

SPEJDER:
Esben Klokkervoll, 2789 5770

Bibelstudium: Døbt af og fyldt med Helligånden
Gudstjeneste: Musikgudstjeneste v.
Leila Kipper og Diana Beckhaug
(Kollekt: Kirkens arbejde)

TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup
Bjørn Espen Holtse
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk

