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Anker-tanker

Om det at være normal

Af Anker Kjøller

Når der var nogle nye lejere, der skulle leje Kikhavn, var det meget
almindeligt, at de først kom og så på lokalerne, inden de skulle leje sig
ind, og det er jo meget forståeligt. Eksempelvis kom der nogle lejere,
fra en forening der hedder Mensa. Det er en forening af meget højt begavede mennesker, og så vidt jeg ved, er der kun ca. 2% af Danmarks
befolkning, der har tilstrækkelig høj IQ til at være medlem.

I denne måned har præstens tanker
fået lov at vige pladsen for nogle
tanker fra Anker. Anker var leder
og senere ejer af Kikhavns-lejren,
som gennem tiden har huset en
velsignelse af arrangementer for
menighederne og andre. Han kigger lidt tilbage, og en tak til Anker
for dette indlæg.

Det kom sig sådan, at den dag de skulle se faciliteterne, var der et
andet hold på stedet, fra en skole der hedder ”Skolen ved Maglemosen”.
Det er en skole for både fysisk og psykisk handikappede. Jeg havde
selvfølgelig spurgt, om det var i orden, at der kom nogen for at se stedet mens de var der, og det var helt OK.
Der dukkede 4 herrer op fra Mensa, og det er ikke overdrevet, at de
hver i sær var et skoleeksempel på, hvordan en forvirret professor
skulle se ud. Arme og ben fik også nogle kraftige udsving, ikke mindst
da vi gik ind for at se på damernes badeværelse – herrernes bad lugtede af en eller anden grund aldrig lige så godt som damernes, så det
var altid damernes jeg viste frem.
De fandt stedet helt i orden – hvilket ofte var mere end hvad jeg
selv gjorde – og vi udvekslede datoer og sluttede af med et passende
håndtryk, hvoraf nogle betød at min hånd blev rystet noget mere end
normalt.
Da de så var gået, kom en af lederne fra skolen med de handikappede
børn hen til mig, og spurgte sådan lige ud: ”Nå hvilken institution kom
de så fra?!”
Godt spørgsmål, ikke!
Men ganske relevant, for de personer, der havde været der, havde ikke
opført sig, som det vi kalder normalen. De havde været meget behagelige, meget høflige, meget positive, men ikke normale. Jeg fik en lang
snak med dem fra ”Skolen ved Maglemosen” om, hvad der er normalt
og hvad der er handikappet, og lad det bare hænge lidt i luften, for
grænsen er ikke altid mulig at sætte, og godt det samme.
Men hvordan har du det, når du møder andre mennesker. Er du bange for, at din SDA-tro gør, at du ikke bliver regnet som normal? Det
skal du ikke gå og bekymre dig over, for du kan være ret sikker på, at

du ikke er normal. I hvert fald ikke hvis du tror, at vi som mennesker
virkelig skal hjælpe hinanden, at vi skal tage vare på de fremmede, der
kommer til vores land, at du tror på en Gud, der har givet sit liv for os,
og hvis du bruger ord som frelse, helliggørelse og himmel. Nej, så er
du ikke normal!
Men om du er lykkelig, om du har fred i sjælen, ja, det er en helt anden
ting; og den fred, kan både dem fra Mensa og elever på Skolen ved Maglemosen også have, og det tæller vel meget mere end at være normal.

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
9. marts · 6. april · 4. maj · 8. juni
VALG TIL EMBEDER I MENIGHEDEN
Der skal være valg i år. I 2015 blev der valgt menighedsledere, bestye
relse, menighedssekretær og kasserer for en 2-årig periode. Alle øvrige
ansvarsområder og grupper suppleres løbende af gruppeansvarlig
evt. i samarbejde med menighedsbestyrelsen. Den 25. februar blev
der foreslået navne til valgkommitéen. Valgkomitéen skal finde nye
emner til dem, der er på valg, samt supplere op i de grupper, som
ikke selv kan supplere.
Når valgkommitéen har spurgt og fundet dem, der vil påtage sig de
forskellige ansvar, bliver det bekendtgjort for menigheden, som så
skal godkende valgene. I den anledning er det svært ikke at nævne, att
vi mangler kvinder i de ledende stillinger. Ledergruppen består udelukkende af mænd, og af bestyrelsens medlemmer er kun to kvinder..
Så kære kvinder – giv mændende lidt modspil!
LEDERMØDE
Der er ledermøde 4. april. Brænder du inde med noget, du synes burde
tages op, så kontakt en fra ledergruppen.
MENIGHEDSMØDE
Sær kryds i kalenderen den 24. april, hvor vi skal have menighedsmøde kl. 19. Mere information følger i næste menighedsblad.

AHA
Mødes og arbejder hver
mandag formiddag fra kl. 9.
PIT-STOP
– DE UNGES BIBELSTUDIE
Bibelstudie sabbats formiddag
med morgenmad og spændende emner til diskussion og
fordybelse. Velkommen.
SPEJDERNE
Spejdermøde 7. marts,,
21. marts og 4. april.
Billederne herunder err
fra vores Fastelavnstur.
ur.
Det er ikke sikkert, I
kan gætte, hvem det
er ☺

Af Bjørn Krøll

Det er overvældende
Tre begravelser på ni dage fra vores kirke. Tre mennesker taget bort af
sygdom i en alt for tidlig alder. Det er bevægende, tankevækkende og
overvældende at være med til.
Fredag den 10. februar blev Maj Britt Hilt på 54 år begravet fra vores
kirke. Mange kendte hende fra Vejlefjord, for hendes smukke sangstemme fra Sanctuskoret, som fysioterapeut, som hustru til Kenneth
og mor til tre, som alt for tidligt har mistet hende. Æret være hendes
minde.
Torsdag den 16. februar blev Filip West på 56 år begravet fra vores kirke. Adskillige af os kendte ham fra Unity-koret og som en succesfuld
malermester, der altid var fuld fart på. Han kom i missionsforbundet,
og blev begravet af en præst fra pinsekirken. Vi stillede vores kirke til
rådighed, hvilket vi fik stor tak fra familie og venner for. Han efterlader også alt for tidligt kone og tre børn, og nåede lige at se sit første
barnebarn. Æret være hans minde.

Natten træder pænt til side,
når Herren sender solen op,
han ønsker også, vi skal vide,
han genopliver ånd og krop.
Sneen ligger som et lagen,
der dækker vores frosne jord.
Men det skal smeltes væk af dagen,
når solen vækker det, der gror.
Til skaberværkets store glæde
vil alting vokse frem på ny.
Hvor forårssolen er til stede,
gi’r den liv til land og by.
Jesus viste døden døren,
da han gik gennem den og ud.
det er hans svar på vores spørgen:
han vender død til liv hos Gud.
Som han opstod, skal vi opstå.

Søndag den 19. februar blev Lars Jeppesen på 62 år bisat fra vores kirke. Han har været aktiv adventist det meste af livet, og lagde ikke skjul
på sin tro. Han efterlader sin kone Janet og fire nu voksne børn og flere
børnebørn. Hans mor Margit bad os sige tak for den fine bisættelse af
Lars i de smukke lokaler, hvor det var muligt at holde en mindefuld
afslutning efter en bevægende og smuk afsked i kirken. Æret være
hans minde.
Efter at have været med til alle tre begravelser, står jeg tilbage med en
glæde over hver eneste dag, vi kan få lov at opleve det forunderlige liv,
som Gud har skænket os, men også med en uendelig taknemmelighed
for det håb, han har givet os, om at vi engang skal
mødes igen til et evigt liv med vores kære i fred og
glæde.
Forfatter og journalist Daniel Øhrstrøm har udgivet en fin lille bog med opstandelsessalmer. Titlen
er: ”Det bedste er i vente”. Salmerne er fulde af
trøst og opmuntring og eftertanke. Det er en af de
salmer, du kan læse i spalten til venstre.

Månen
I begyndelsen skabte Gud lyset som det første. Lys ser vi overalt.
Men hvad med månen? Skinner den også?
Det svarer lidt til at spørge, om vi mennesker kan elske. Det kan vi
– men det er ikke af os selv. Kærligheden stammer fra oven.
Men hvor er det utroligt, at vi får lov at give genspejl af Guds kærlighed. At vi får lov til at stråle ”som himmellys i verden“, og at vi
er dem, som kan vise andre kærligheden.
Så svaret på spørgsmålet: ”Skinner månen?“ er ja. Det kan vi se.
(Tanken er ”lånt“ fra sabbatonline 24. februar 2017)

Hjælp os med varme i kirken!
Kirkens gaskedel er gået i stykker, efter at den i 20 år har opvarmet
kirke og menighedshus.
Vi har bestilt en ny kedel, så vi fortsat kan holde varmen. Det kommer
til at koste godt 100.000 kr., så vi behøver din hjælp.
Både små og store beløb er meget velkomne. Du kan indbetale på
Mobile-Pay 4240 2061 eller på menighedens konto 04054 4080507720.
Tak for din hjælp!

Kender du klaveret foran menighedssalen?
Ved du, hvor klaveret, som står i forhallen foran menighedssalen, kommer fra, eller ved du, om det tilhører nogen?
Har du oplysninger, der kan føre til opklaring, så henvend
dig til Nils eller Michael.

Af
Bjørn Krøll
og Nils Rechter
18/30
WEEKEND

SOCIAL JUSTICE

Fredag aften den 17. februar åbnede kirken dørene for et ungdomsarrangement med titlen ”Social Justice” eller social retfærdighed.
a
Hvad er den store forskel på os, der lever her i den rige del af verden,
og dem, der lever i de fattige dele af verden? Hvorfor er verden så
uretfærdig? Hvad kan vi gøre for at ændre det til det bedre? Og hvad
er vores opgave som kristne?
Tom de Bruin, René Bidstrup, Laura Nygaard og Jens Vesterager ledte
a
an i oplæggene, der handlede om social retfærdighed på Jesu tid, i
G
Guds rige, i Verdens riger, i profetierne, i menigheden og sidste indslag
m
med ADRA handlede om udryddelse af fattigdom ved at arbejde for
ssocial retfærdighed.
W
Weekenden gav både udfordringer og anledning til eftertanke. F.eks.
v
var der en praktisk øvelse, hvor deltagerne blev stillet op på række og
b
blev tildelt forskellige identiteter, fx: ”Du er en mor med 4 børn, der
b
bor på landet i Malawi. Du har ikke gået i skole, din mand har forladt

dig, og du prøver at opretholde livet ved at sælge grøntsager på det lokale marked.” En anden hed: ”Du er lærer i Sønderjylland med to børn.
Du er single og bor til leje” – og flere andre identiteter med forskellige
livsvilkår. Øvelsen gik ud på at træde et skridt frem, hvis man kunne
svare ja på følgende udsagn eller et skridt tilbage, hvis svaret var nej:
•
•
•
•

Jeg får minimum 2 fulde måltider om dagen.
Jeg har mulighed for at gå i skole og tage en uddannelse.
Jeg har let adgang til medicin og sundhedsydelser.
Jeg har tid og ressourcer til at holde fri og slappe af.

Der blev hurtigt ret stor afstand mellem de forskellige deltagere, og
det blev tydeligt for enhver, at vi har det rigtig godt i vores trygge og
dejlige land sammenlignet med verdens fattigste lande.
Arrangementet sluttede lørdag aften med god mad, sang og hygge –
for ja, vi har det uretfærdig godt! Stor tilfredshed med weekenden.

Tak for dine gaver!
7. januar

Missionen
Bibelselskabet

kr. 661,00
kr. 1.584,50

14. januar

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.023,50
kr. 2.111,38

21. januar

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 1.235,00
kr. 3.091,44

28. januar

Missionen
Kirkens arbejde

kr. 954,00
kr. 2.419,00

MODTAGET ANONYMT I JANUAR
Varme, kr. 100,- Tiende, kr. 3.000,Tak for jeres støtte til kirkens arbejde. Hvis du undrer dig over, hvordan
vi kan få 38 øre i kollekt, er det fordi nogle af de beløb, vi får ind via
MobilePay, er lidt ”skæve”. Det gør slet ikke noget – det ser bare sjovt ud.

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

GUDSTJENESTER I MARTS 2017

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 4. MARTS

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

10.00

Bibelstudium: Helligånden og kirken

11.15

Gudstjeneste: Kai Busk
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 11. MARTS
10.00

Bibelstudium: Helligånden, Guds ord og bøn

11.15

Gudstjeneste: Anne-May Müller
(Kollekt: Kirkens arbejde)

SABBATTEN DEN 18. MARTS

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

10.00 Bibelstudium: At bedrøve og stå Helligånden imod

Ulrik Schiermer, 2263 9164

11.30 Gudstjeneste: Lehnart Falk

Benjamin Elkjær, 2484 0176

(Kollekt: Kirkens arbejde)

Christoffer Struksnes, 6128 1812
SABBATTEN DEN 25. MARTS
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00

Bibelstudium: Helligåndens arbejde

11.15

Gudstjeneste: Daniel Birch
(Kollekt: Ny gaskedel til kirken)

SABBATTEN DEN 1. APRIL
10.00

Bibelstudium: Personen Peter

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Kirkens arbejde)

MENIGHEDSTJENERE:
Kristian Kjøller, 6130 4033
KASSERER:
Daniel Birch, 6021 4210
mail@danielbirch.dk
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

