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Klummen
Af Michael Bidstrup

Når fest på jorden bliver til himmelsk glæde
For nogle få dage siden fejrede menigheden nytårsfest i menighedssalen. Der var mange i alle aldre, som deltog, ja endda et par bilfulde
fra Bornholm var kommet for at deltage i festlighederne. Der var overraskende mange, som ønskede at deltage efter snart mange år uden
en sådan festlig begivenhed. Dette gav en vis grad af kaos, men også
en fantastisk stemning og højt humør. Det var som om menigheden
genopdagede, hvor sjovt vi kan have det sammen.
I Nehemias kapitel 8 har de hjemvendte israelitter god grund til at
feste. Efter års landflygtighed genfandt de glæden i Herren, da Ezra og
levitterne læste op af Guds ord foran vandporten og Jerusalems genopbyggede bymur. Det var en højtidelig begivenhed, der rummede glæde
såvel som sorg, tilbedelse og lovprisning. Dagen efter samledes de igen
og genopdagede løvhyttefesten; festen varede i syv dage. Som Nehemias
udtrykker det: ”Det blev en meget stor glædesfest” (Neh 8,17).
Lad os som menighed forsætte festen! Vi har meget at fejre: vi har børn
og unge, der vælger Gud og menigheden til, vores offentlige arrangement i efteråret har givet os blod på tanden og mod til at fortsætte
arbejdet med at præsentere det, som Gud har at tilbyde på nye måder,
der opleves som relevante for mennesker omkring os, menighedsskolen
trives, menigheden vokser og mange fra skole og lokalområdet hører om
Gud igennem spaghettigudstjenester og højtidsgudstjenester m.m.
Tak Gud, dit rige er i sandhed gode nyheder nu og i fremtiden.

Når glæde i himmelen bliver til fest
”Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den
fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv
ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os
spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen,
han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste“
(Luk 15,22-24).

Kommende arrangementer
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HJÆLP – DER ER SNART SPAGHETTIGUDSTJENESTE IGEN!

Mødes og arbejder hver
mandag formiddag fra kl. 9.

Hver måned er der spaghettigudstjeneste, hvor mange børn og familier fra skolen og lokalområdet kommer i kirken og hører om Gud. Vi
har behov for din hjælp for at kunne fortsætte dette missionsprojekt
i høj kvalitet. I forhallen hænger en liste med datoer og opgaver, vi
mangler hjælp til.
Dette kan du f.eks. hjælpe med:
• Kreativ aktivitet
• Sang og musik
• Deltage, snakke med de fremmødte og skabe en hyggelig stemning
• Madlavning og opvask
• Opsætning og oprydning
Din hjælp kan gøre en evighed til forskel. Tak for hjælpen!
Datoerne for forårets spaghettigudstjenester:
9. februar · 9. marts · 6. april · 4. maj · 8. juni
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.

18/30 weekend
Social justice
EN ANDERLEDES SABBAT DEN 18. FEBRUAR
17.-19. februar er der 18/30 weekend i Nærum. Emnet er Social
Justice, og det bliver en spændende weekend for de unge med oplæg
g
af Tom de Bruin, René Bidstrup og ADRA ungdom. I forbindelse med
alle oplæg bliver der efterfølgende tid til dialog og spørgsmål.
Bibelstudietiden og gudstjenesten i kirken den 18. februar er en
del af programmet – men for alle. Glæd jer til en yderst relevant
temaformiddag! Se emnerne på bagsiden af bladet – bemærk også,
at der er ændret tid for gudstjenestens start. Der bliver en almindelig
bibelstudieklasse i kirkesalen for dem, der ønsker det.

SPEJDERNE
Spejdermøde 21. februar og
7. marts.
Husk fastelavnsturen til
Gurredam den 3.-5. februar.
PIT-STOP
– DE UNGES BIBELSTUDIE
Bibelstudie sabbats formiddag
med morgenmad og spændende emner til diskussion og
fordybelse. Velkommen.

Af Bjørn Krøll

Stor succes med nytårsfest i menigheden igen
– 120 meldte sig til
Efter adskillige år uden nytårsfest blev det besluttet at prøve at genindføre traditionen. En gruppe med Anker Kjøller i spidsen tog initiativ
til at arrangere nytårsfest for menigheden. Det var en fast tradition
gennem mange år, men hvornår det var, er der ikke længere nogen,
der erindrer. Men det har åbenbart været en mangelvare. Festkomiteen håbede på 60 tilmeldte, men der kom dobbelt så mange – dejligt!
Og hvilken fin aften! Salen var flot pyntet med levende lys og nytårsglimmer og stemningen var i top fra starten. En festlig velkomstdrink
indledte arrangementet. Forretten stod Anker og Marianne for: en flot
anrettet tapastallerken med udsøgte lækkerier. Hovedretten var bûffet
fra RizRaz i København – gode salater og lune retter, så alle blev fristet
til at spise godt og vel rigeligt. Desserten var ”Verdens lækreste bananasplit”, som der stod i opskriften, og den blev arrangeret af Nils og
Lise.
For at trække måltidet i langdrag var der indlagt forskellige indslag i form af taler og sang. Dronningen selv,
forklædt som Daniel Birch, holdt tale, hvilket vakte stor

begejstring. Vi blev velsignet med dejlige musikalske indslag, primært
fra vores søstermenighed fra Tejn. Det toppede, da vi skulle synge
fædrelandssangen, som i deres version hedder: ”Bornholm, Bornholm,
Bornholm”.
Der blev spillet sketch, som åbenbarede skjulte talenter hos flere af
menighedens medlemmer. De unge krydrede denne del af programmet med små sekvenser med ”adventt(j)ips”.
Og så blev der budt op til skodsborgmarch under ledelse af Nina og
Tore – ganske forrygende og vellykket med både børn og gamle –
Anne Mari var ældste deltager, som trods sin høje alder gennemførte,
som om hun lige var kommet ud af gymnasiet.
Som afslutning på festen blev der serveret kaffe og kage, Michael kom
med nogle tanker og gode råd for det nye år (især til de unge ugifte
mænd i menigheden) og Anker læste et digt om tiden. De sidste deltagere forlod først festen ud på natten.
En absolut vellykket aften, som bør gentages til
næste år. Stor tak til festudvalget – og alle andre,
som var med til at gøre aftenen til en uforglemmelig
oplevelse.

YNDLINGSVERS
HANS SELTENHEIM:
Jeremias’ Bog 29,11
”For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer
om fremtid og håb.“
Denne tekst var for mig et svar på bøn, da jeg som ung mand var dybt i tvivl om jeg kunne forlade
min kæreste i Berlin og rejse til Marienhöhe alene i 5 år for at studere til præst. Ville vi da få en
fremtid sammen? Jeg bad inderligt og intenst om Guds plan for mig/os. Og derefter åbnede jeg min
bibel blindt og satte min finger på denne tekst fra Jeremias. Vi fik næsten 50 år sammen!
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JEG BLEV FORFØRT IND I SEKT
I næsten 35 år var en førtidspensionist fra Næstved (Dorit) en del af
det kristne trossamfund Syvende Dags Adventistkirken. Nu har hun
fundet glæden ved livet igen.
Denne overskrift på en artikel kunne læses på DR nyheder i forbindelse med X-factor, og der var desuden en video, hvor Dorit fortæller kort om sin historie. Hun kalder konsekvent menigheden for
en sekt og sammenligner den med Jehovas Vidner. Hun kom ind i
menigheden som 16-årig, og der gik ikke lang tid, før hun begyndte
at føle mørket snige sig ind på sig. Hun følte sig forkert, fordi hun
både gik med smykker og brugte sminke. Videre i artiklen siger hun:
”Jeg var ret ensom. Jeg gik bare derhjemme og passede mine børn og
huset. Dengang var der ingen mødregrupper, så jeg gik mange lange
ture, hvor jeg græd, fordi jeg var så ensom. Jeg følte mig ikke god
nok, fordi jeg ikke kunne leve op til de regler og krav, der var. Og det
er jo en forfærdelig følelse at få.”
Dorit lægger dog ikke skjul på, at der også var netop fællesskab
og sammenhold og dejlige mennesker i trossamfundet. Det var de
fanatiske, der gjorde hendes liv trist! For syv år siden tog hun så den
svære beslutning at melde sig ud af alt det, der havde været hendes
liv i 35 år.
Det er jo en lidt trist historie, og hvorfor bringe den her i menighedsbladet? Af to årsager.
1. Mange ser X-factor og har nu hørt udtalelsen om, at vores menighed er en sekt. Det vil vi formodentlig støde på, når vi snakker med
mennesker, der har set udsendelsen og læst artiklen. Og med den
kommunikationsform vi oplever i vores postmoderne verden, skal
vi nok være forberedt på mange lignende udmeldelser fremover.
Men vi er ingen sekt. Slår man ordet sekt op på Wikipedia, bliver
adventister og baptister nævnt som ”en denomination, dvs. en undergruppe indenfor den protestantiske kirke, som er anerkendt af
majoritetskulturen”. En sekt beskrives som ”ofte autoritært ledet, er
fundamentalistisk og mener, at kun sektens egne medlemmer bliver
frelst”. Det kan vi så tænke lidt over.
2. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at folk skal føle sig velkomne i vores menighed. Folks følsomhed er forskellig, og nogle få
uovervejede ord kan ødelægge meget for andre. Det er ikke alle, der

kan håndtere de firkantede udmeldinger, der til tider kan komme.
Det kan ikke siges ofte nok. Vi skal behandle andre med kærlighed.
Jesus så ikke synderen – han så, hvad et menneske kunne blive til.
Jeg synes, vi har en rigtig dejlig menighed, hvor der er god plads til
forskellighed. Men en følsom person, kan altid finde en ”fanatiker”
at hænge sin hat og sine skuffelser på og kombineret med et meget
følsomt sind, som man fornemmer er tilfældet i denne sag, skaber
det en grim blanding – og så bliver vi alle dømt på det.
Tak til Gud fordi vi altid kan henvende os til Ham og bede om hjælp
og forstand til at vise Hans kærlighed, over for de mennesker vi møder.
PS: flere af tankerne er hentet fra de reaktioner, der har været på
Facebook.

Danmark
Nødhjælp og udvikling

Kollekt med MobilePay

Skan koden med din
MobilePay-app,
så er du klar til at betale
med det samme.
Gaver kan indbetales på
konto 0454 4080507720
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Med udgangen af januar måned slutter Lehnart Falk som generalsekretær for ADRA Danmark. Efter eget ønske går Lehnart
på pension, og derfor indbyder ADRA til en afskedsreception
den 6. februar kl. 15-17 i menighedssalen i Nærum. Alle med
interesse i ADRAs arbejde er velkomne, men vi vil gerne, at I
tilmelder jer på info@adra.dk eller tlf. 4558 7700.
Der bliver samtidig anledning til at hilse på ADRAs kommende
generalsekretær, Jens Vesterager. Jens har de seneste år arbejdet med udviklingsarbejde hos Rockwoolfonden, har tidligere
arbejdet i programafdelingen for ADRA.
På gensyn den 6. februar.

GUDSTJENESTER I FEBRUAR 2017

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 4. FEBRUAR

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

10.00

Bibelstudium: Døbt af og fyldt med Helligånden

11.15

Gudstjeneste: Musikgudstjeneste v.
Leila Kipper og Diana Beckhaug
(Kollekt: Materiale ifm. reformationsåret)

SABBATTEN DEN 11. FEBRUAR
10.00

Bibelstudium: Helligånden og et helligt liv

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Kirkens arbejde)

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

SABBATTEN DEN 18. FEBRUAR
Temadag om social retfærdighed (en del af 18/30 weekenden)
Bemærk ændret tidspunkt for gudstjenesten

Ulrik Schiermer, 2263 9164

10.00 Bibelstudium: Helligånden og Åndens frugt

Christoffer Struksnes, 6128 1812

10.00 1. oplæg:

Tom de Bruin (i menighedssalen)
”The Historical Jesus as a Figure
of Social Justice” (på engelsk)

11.30 2. oplæg:

René Bidstrup (i kirkesalen)
”Guds rige vs Verdens riger – social
retfærdighed i Johannes’ Åbenbaring
g
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 25. FEBRUAR
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00

Bibelstudium: Helligånden og Åndens gaver

11.15

Gudstjeneste: Bjørn Espen Holtse
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 4. MARTS
10.00

Bibelstudium: Helligånden og kirken

11.15

Gudstjeneste: Kai Busk
(Kollekt: Kirkens arbejde)

Benjamin Elkjær, 2484 0176

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033
KASSERER:
Daniel Birch, 6021 4210
SPEJDER:
Esben Klokkervoll, 2789 5770
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

