NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Og når dette forgængelige har iklædt
sig uforgængelighed og
dette dødelige iklædt
sig udødelighed, da vil
det ord, der er skrevet,
være opfyldt: Døden
er opslugt og besejret.
Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?“
1 Kor 15,54-55
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Klumme

Liv og lys

Frit efter tale af sognepræst
Nina Raunkjær

Der er meget, vi kunne have ønsket os anderledes. Det, vi ikke tænkte
kunne ske, skete alligevel. Livet er skrøbeligt og sårbart, og her står vi
tilbage og føler sårbarheden helt ind i knoglerne. Der er gået en sprække i livet.
Da vores verden begyndte, var lyset det første, Gud skabte. Det var
ikke solen, månen eller stjernerne, nej, det var selve lyset – livslyset,
som ingen af os kan undvære. Det var dét kærlighedens lys, som oplyser ethvert menneske, gnisten, der varmer i vores indre og bringer
taknemmelighed, glæde og trøst.
Vi drømmer alle om paradis på jord – for hvert lille nyt menneske
håber vi, at livet bliver godt og langt, uden smerter, sorger og bekymringer. Men inderst inde ved vi godt, at sådan er livet ikke kun. Livet
er også noget andet. Vi har altid funderet over det med paradiset og
det onde, og hvorfor det var, de spiste af kundskabens træ, så de ikke
kunne blive i haven?
Men uden for paradiset satte livet sig igennem i en ustyrlig mangfoldighed. Vores evne til at gå enten den ene eller den anden vej, til at
sige enten ja eller nej, gør os forskellige og unikke og hver især til noget helt for sig selv. Denne sælsomme evne ligger indlejret i alle ting,
– og det liv, som engang så forunderligt blev til, kan pludselig tage en
ny retning og forandre sig til det stik modsatte af vores drømme og
forhåbninger.
Vi elsker så højt, og vi savner så dybt. Når man knytter sig til et andet
menneske, så ved man godt, at det er forbundet med en risiko. Men
livet er altid livet værd. Ingen har levet forgæves, hvad enten det blev
kort eller langt. Og i livets yderste punkter, kan nye sider af livet vise
sig. Fællesskaber, som man ikke vidste fandtes, viser sig, så man fi nder
ud af, at man ikke er så alene, at lyset fra de andre virkelig er der. Og
en ny ærlighed kommer til, fordi livet er for fint og skrøbeligt til ikke at
komme tæt på hinanden. Det er mærkeligt, at man i den største frygt
og angst opdager nye broer og nyt lys over dyb, man troede, det var
umuligt at krydse. Broer af lys, som vores elskede skaber for os, så der
bliver en vej at gå. Vi opdager en anden side af livet.

Men hvad venter os på den anden side? Ingen af os kan lade være med
at spekulere på, hvor vi kommer fra, hvorfor verden og livet er, som
det er, hvor Gud er, og over hvad Jesus mente med at sige, at vi er verdens lys. Det var da Jesus, der kom til verden som lyset! Og vi spekulerer over, hvad der mon venter os på den anden side af dette liv.
Vores liv begyndte i et andet menneske. Vi er vokset frem i et andet
menneske, og at vi på den måde kan tænde lys for andre bare ved at
være til, er et under. Og at der breder sig et ulykkeligt mørke, når vi
mister hinanden, er ikke så mærkeligt. Derfor er det så vidunderligt,
at lyset brænder så stærkt i skyggers land. For de skygger som vores
savnede kære kaster ind i vores tilværelse, de skygger kan kun kastes,
fordi der er lys. Lyset er det stærkeste. Lyset binder os sammen med
dem, det lys som de tændte i os ved at være vores.
Der er gået en sprække i livet, men det er gennem sprækken, lyset
kommer ind.

Mindeord
Mandag den 13. marts døde Kent Norman Oyre på Rigshospitalet
efter et voldsomt trafikuheld en uge tidligere.
Der var altid fuld fart på Kent, og mange vil huske ham som fysioterapeut, et stor legebarn, konkurrencemenneske til fingerspidserne – og for kampen om retten til at se sine børn.
Må vi som menighed være til styrke og trøst for hans søskende
Anette og Sten, hans mor Randi samt børnene Victor, Valentin,
Veronica og Viola.
Æret være Kents minde.

AHA

Kommende arrangementer

Mødes og arbejder hver
mandag formiddag fra kl. 9.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

SPEJDERNE APRIL OG MAJ
4/4: Normal spejderaften
18/4: Normal spejderaften
2/5: Terræntur, Vangeboskolen
16/5: Normal spejderaften
30/5: Postløb ved Holtekollen
Husk også spejdernes
generalforsamling i Odense
2. april.

6. april · 4. maj · 8. juni
Efter en kort kold pause i marts er der igen spaghettigudstjeneste torsdag den 6. april.
Tag nogle børnebørn, en klassekammerat eller en nabo med til en
hyggelig og kreativ aften med mange dejlige børn fra kirken og nærområdet.
Alle er velkomne, det er gratis, men tilmeld dig til Michael på mobil/
SMS 29277738 eller michael.bidstrup@adventist.dk, så vi har mad nok
til alle.
ET KONGERIGE AF PRÆSTER
Gudstjenesterne i april og maj har fælles tema. Luther relancerede
G
det almene præsteskab som en del af reformation og skrev bl.a., at
d
alle kristne er præster. Er det stadig relevant i 2017, at alle troende
a
har direkte adgang til Gud, og at alle troende er præster?
h
TEMASABBAT MED RICHARD MÜLLER
T
Hele formiddagen den 24. april bliver i reformationens tegn. I år er
H
det 500 år siden Luther begyndte reformationen. Det fejrer vi med
d
to oplæg af Richard Müller om betydningen af de 95 teser dengang
og nu. Begge oplæg bliver i kirken, og det første begynder kl. 10 og
træder i stedet for bibelstudiet.

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

Må det blive til velsignelse for menigheden og til ære for Gud (soli Deo
gloria – reformationens femte ”sola”).
FORSLAGSUDVALGET
Vi har haft vores første møde onsdag den 29. marts og håber snart at
kunne komme med forslag til, hvem der skal være menighedsledere,
og hvem der skal sidde i bestyrelsen de næste to år.
Øvrige ansvarsområder vælges og suppleres løbende.
Forslagsudvalget består af Bitten, Daniel, Jonatan, Michael og Unni.

FYR OG FLAMME
Kirkens nye gasfyr er blevet installeret, så vi kan holde varmen indtil
solen kommer lidt højere på himlen. I begyndelsen af april færdiggør
Brdr. Jensen installationen, og når fyringssæsonen slutter, opgraderes
styringen.
Du kan nå det endnu. Små og store gaver er stadig velkomne. Tak for
din hjælp!
MENIGHEDSMØDE DEN 24. APRIL KL. 19
Udover godkendelse af menighedens regnskab er der opfølgning på
efterårets mødeserie ‘Et godt langt liv’. Velkommen!

Du er vigtig!
Vi har i år valg til embeder i menigheden, og hermed skal lyde en opfordring til alle om at deltage i fællesskabet og hjælpe med at opfylde
den vision, Gud har givet menigheden. Paulus skriver i Romerbrevet
12, 4-6: ”For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med
forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især
hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde
vi har fået ...” Og så fortsætter han med at fortælle om de forskellige
nådegaver.
De gaver, vi har fået hver især, er vi ansvarlige for at bruge. Så vil Gud
velsigne vores arbejde og lade gaverne vokse – på den ene eller anden
måde. Hvis vi ikke lige ved, hvor vi passer ind, så lad os bede Gud om
at vise os en plads, vi kan udfylde.
Noget af det mest dyrebare, vi har, er vores tid. Penge er nødvendige
og vigtige, men vores tid er i virkeligheden mere værd. Vær generøs
med din tid. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for, at vores dejlige
menighed fungerer, så hold dig ikke tilbage, hvis du bliver bedt om en
hjælpende hånd med en af de mange opgaver, der er i menigheden.
Hvis du ikke synes, du har kræfter til de store opgaver, er det også
vigtigt at tænke på hinanden med forbøn og et opmuntrende ord – her
kan alle være med.

Af Bjørn Krøll

Af
Bjørn Krøll og Nils Rechter
PITSTOP

Bibelstudie for de unge

Af Esben Klokkervoll

Vi mødes hver lørdag i kirkens kælder til en hyggelig debat og en lun
bolle. Mange unge dukker op til vores bibelstudie, der er bygget lidt
anderledes
op end da andre klasser. Der er altid sørget for, at der
an
er morgenmad til at nyde sammen. Til trods for at folk sidder
med
m mad i munden, deltager alle livligt i debatterne, som omhandler
relevante emner som: ”Hvordan forsvarer jeg min tro”,
h
”Hvordan
skal vi hjælpe andre”, ”Gerninger eller tro” og ”Evoluti”H
onen
mod skabelsen”. Emnerne er valgt af os selv, og der er stao
dig
d en liste på omkring 20 emner, som stadig mangler at blive
berørt.
Oftest ender vi aldrig med en konklusion, og emnerne
b
er aldrig udtømt, når vi har snakket en time om dem.
e

Billedet er lånt fra 18/30-dagen
i februar.

Personligt synes jeg, det er rigtigt fedt at have en ungdomsklasse, hvor emnerne ikke er så meget at nærstudere
Bibelen, men mere nogle emner, som relaterer sig til vores
kristne livstil og verdenssyn. Mange af emnerne gør os bedre
udstyret til at håndtere livet ude blandt de mange andre unge, som
udstyre
sætter stort spørgsmålstegn ved, hvorfor vi tror dit, hvorfor vi gør dat,
og hvordan vi kan leve uden at drikke alkohol, spise kød eller ryge.

SOMMERHUS UDLEJES
Trænger du til et par dages fred og ro i smuk natur med udsigt direkte
over Isefjorden, kan du leje Bodil og Vagner Lunds sommerhus. Huset
er på 93 m2 og har seks sovepladser og ligger helt fantastisk smukt på
Nakkehage Strandvej tæt på Rørvig. Henvendelse til Bodil Lund på tlf:
4588 4865

Generalforsamling på Nærum Privatskole
Nærum Privatskole indkalder til generalforsamling
ONSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forældrekredsen og alle med interesse for skolen er velkomne til at deltage.

En lille eftertanke...
En ung mand spurgte engang Gud om, hvor lang tid en million
år var for ham.
Gud svarede: En million år for mig er som et sekund for dig.
Den unge mand spurgte Gud, hvor meget en million kroner var
for ham.
Gud svarede: En million kroner for mig, er som en øre for dig.
Så spurgte den unge mand: Gud, må jeg låne en øre af dig?
Gud smilede og svarede: Selvfølgelig, lige et sekund...

Tak for dine gaver i februar og marts
Sabbatsskolekollekter i februar

kr.

3.209,00

Gudstjenestekollekter i februar
Materiale i forbindelse med reformationsåret
Menighedens aktiviteter

kr.
kr.

3.337,60
7.769,77

Sabbatsskolekollekter i marts
13. sabbatsoffer

kr.
kr.

2.625,50
1.167,00

Gudstjenestekollekter i marts
Menighedens aktiviteter

kr.

6.895,51

Nyt gasfyr

kr. 14.655,00

I ØVRIGT:
Har du tænkt på, at du kan
give kollekt, selvom
du ikke er i kirke?
Brug menighedens Mobile Pay
Kollekt med MobilePay

MODTAGET ANONYMT I FEBRUAR OG MARTS

Børnesabbatsskolen har indsamlet 255 kr. i marts

Skan koden med din
MobilePay-app,
så er du klar til at betale
med det samme.

Tak for jeres støtte til kirkens arbejde.

Gaver kan indbetales på
konto 0454 4080507720

Februar: Varme, kr. 100,- Tiende, kr. 2.900,Marts: Tiende, kr. 2.700,- Nyt gasfyr, kr. 1.000,-

GUDSTJENESTER I APRIL 2017

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 1. APRIL

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

10.00

Bibelstudium: Personen Peter

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Er nogen mere præst end andre?
(Kollekt: Nærum Privatskole)

SABBATTEN DEN 8. APRIL
10.00

Bibelstudium: En uforgængelig arv

11.15

Gudstjeneste: Thomas Müller

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

Glæden ved at dele

Nils Rechter, 2790 2802

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Ulrik Schiermer, 2263 9164

SABBATTEN DEN 15. APRIL

Benjamin Elkjær, 2484 0176

10.00

Bibelstudium: Et kongeligt præsteskab

Christoffer Struksnes, 6128 1812

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Ingen tilskuere til gudstjenesten
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 22. APRIL
Temasabbat med Richard Müller:
Betydningen af de 95 teser dengang og nu
10.00 Hvorfor var reformationen nødvendig?
11.15

Sola gratia (nåden alene); sola fide (tro alene)
solus Christus (Kristus alene); sola scriptura (Bibelen
en alene)
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 29. APRIL
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00

Bibelstudium: At leve for Gud

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Ny kirke = flere præster
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

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

