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Klumme

En menighed af præster

Af Michael Bidstrup

Umiddelbart inden Gud gav Moses stentavlerne med De Ti Bud, gjorde
han israelitterne til et kongerige af præster. Man kan ikke sige, at de
var
v velkvalificerede eller levede op til opgaven, men måske var det
derfor, Gud valgte dem som sine budbringere – sine præster.
d
””Dette skal du sige til Jakobs hus og forkynde for israelitterne: I
har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer
h
på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og
p
holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for
hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og
et helligt folk for mig. Dette er, hvad du skal sige til israelitterne.“
(2 Mos 19.3-6)
Det kan måske godt være, at du ikke føler dig værdig, kvalificeret
eller åndelig nok til at bære titlen som præst, men er det så på grund
af,
f att du selv, menigheden eller samtiden har defineret præsterollen
for snævert? De oprindelige græske og hebræiske ord for præst er
aktive beskrivelser i modsætning til en titel eller rolle. En bogstavelig
oversættelse ville være: den der foretager religiøse handlinger/ritualer.
I den første del af den bibelske fortælling vælger Gud at bruge patriarkerne (hele familien) og hele det israelittiske folk som dem, der velsigner andre og offentligt tilbeder Gud – et kongerige af præster. Det var i
hvert fald planen.
Det passer meget godt med en af Luthers udtalelser om 1 Pet 2,9: “vi er
alle udnævnt præster igennem dåben.“ Andre steder tilføjer Luther, at
præster udøver en autoritet, som tilhører alle kristne, og at alle kristne er præster.
Til sidst et billede og to spørgsmål til at tænke videre over. I 1. Korintherbrev kap. 6 fortæller Paulus, at Helligånden bor i os, og at vores
legeme er Helligåndens tempel.
Hvis du allerede er et åndeligt tempel for Helligånden, er det så et
problem at have titlen præst? Hvordan og for hvem er du præst i den
kommende uge?

Kommende arrangementer

AHA

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Mødes og arbejder hver
mandag formiddag fra kl. 9.

4. maj og 1. juni. BEMÆRK datoændringen i juni, der skyldes sammenfald med kirkevandringen. Tilmelding til Michael på mobil/SMS
29277738 eller michael.bidstrup@adventist.dk

SPEJDERNE APRIL OG MAJ

ARBEJDSDAGE
30. april og 21. maj kl. 10.00. Kom og hjælp med at vedligeholde og
rengøre vores dejlige kirkebygning. Der er kage og forfriskning til alle.
Tag gerne brede pensler, værktøj og rengøringsartikler med. Vel mødt!
FORSLAGSUDVALGET
Forslag til kommende menighedsledere og bestyrelse fremlægges
snart. Forventes vedtaget og godkendt i slutningen af maj.
ET KONGERIGE AF PRÆSTER
Gudstjenesterne i maj fortsætter med det fælles tema om, at vi alle er
præster for Gud.
KIRKEVANDRING 8. JUNI 2017
Igen i år bliver der kirkevandring imellem kirkerne her i området
og dette år er første stop på vandringen Nærum Adventistkirke. De
seneste par år har vi som menighed haft stor indflydelse med både
fodtævtning og besøg i vores kirke. Kom med på en berigende vandring
og mød andre troende og måske endda nogle nye venner. Det vil være
fantastisk hvis vi kunne bidrage med et par biler til de gangbesværede
til og fra Nærum st.
17.55: Afgang fra Lyngby Lokalstation
18.05: Ankomst i Nærum st.
18.30: Andagt i Adventistkirken.
19.19: Tog fra Nærum st til Lyngby
19.29: Ankomst Lyngby Lokalstation
19.45: Andagt i Skt. Knud Lavard
20.30: Andagt og kaffe i Lyngby Kirke.
21.00: Tak for i dag

De næste spejdergange er lidt
specielle. Da foråret er over os,
har vi planlagt lidt udendørs
aktiviteter for at opleve naturen.
2. maj: Fællesaften, Vangeboskolen. Christian Rechter har
lavet en teræntur, som går
igennem Det danske Schweiz.
16. maj: Normal spejderaften
30. maj: Fællesaften, Geels
skov. Førerne udfordrer spejderne på de ting de har gennemgået i løbet af året i et
stjerneløb.
11. juni: Kanotur
13. juni: Spejderaften
17. juni: Nåleuddeling
PIT-STOP
– DE UNGES BIBELSTUDIE
Bibelstudie sabbats formiddag
med morgenmad og spændende emner til diskussion og
fordybelse. Velkommen.

Menighedsmøde

Menighedens puls

Af Bjørn Krøll

Mandag den 24. april fandt det årlige menighedsmøde sted, hvor året
der gik, blev evalueret.
Tankerne blev ledt hen på, at vi alle er præster for Herren. Vi har alle
fået nådegaver, som vi må prøve at administrere, men endnu vigtigere
end nådegaverne er kærligheden. Uden kærlighed er intet af det, vi
gør, noget værd. Vi oplever rigtig meget omsorg og kærlighed i menigheden, og det skal vi glæde os over. Det er livsnerven i menigheden –
Gud er kærlighed, og det skal vi leve ud.
SUNDT REGNSKAB
Regnskabsmæssigt har vi haft endnu et godt år, hvor vi kan glæde os
over gavmildhed og støtte til menighedens drift. Lidt tal skal der lige
med:
Kollekter og gaver til menigheden
Lokaleleje:
Udlejning:
Kollekter:
Gaver:
I alt kr:

75.600,40.100,96.647,93.238,305.585,-

På udgiftsiden finder vi:
Drift af menighedshus:
Menighedens aktiviteter:
I alt kr:

142.638,79.419,222.057,-

Det giver et overskud på 62.446 kr., som tilskrives menighedens egenkapital, som nu er på 356.577 kr.
Vi står for at skulle lave nogle større investeringer. Der er 4 store projekter, der venter forude:
• Det flade tag er utæt, og det er vigtigt at få det repareret.
• Gulvet i kirkesalen trænger til en renovering. Tæppet har ligget der i
31 år, og er godt slidt.
• Opgradering af flygelet er et stort ønske fra organisternes side.
• Og den største udfordring er det store tag, som stadig holder, men
hvor længe?

Det er meget positivt, at vi var i stand til at købe det nye gasfyr, som
netop et blevet installeret, så varmen er på plads de næste mange år.
Menighedens kollekter, gaver og tiende
Kollekter til menigheden:
154.870,Sabbatsskolegaver:
74.762,Tiende og gaver til andre: 2.270.749,I alt kr:
2.500.381,Fra ledelsens side lyder en stor tak for tiende og gaver fra menigheden. Der skal også lyde en stor tak til Viggo Kjøller, der trofast gennem
mange år har stået for menighedens regnskab. 2016 blev så det sidste
år med hans kyndige indsats. Der skal også lyde en stor tak til Daniel
Birch, der nu har overtaget det store arbejde.
MISSIONSAKTIVITETER
En stort anlagt offentlig aktivitet, vi som menighed arrangerede sidste år, var Blue Zones møderækken. Hvad
gør vi for at følge op og komme ud i lokalsamfundet?
Tre grupper sad omkring bordene og kom med ideer. Her
er nogle af dem:
• Et praktisk kursus om kost og sundhed som opfølgning på Blue Zones, kunne være en aktivitet.
• Grillfest og hoppeborg for børnefamilier (og andre)
efter gudstjenesten sabbats eftermiddag
• Hyppigere fællesspisning – frugt og hygge efter gudstjenesten, når der ikke er fællesspisning.
• Deltage som kirke i lokale arrangementer – bod med
saftevand, frugt el. lign., når der er chance for det. Følg med i hvad
der sker.
• Lave et hjælpekorps for lokalområdet, der tilbyder at male, gøre rent,
købe ind etc. for dem, som ikke kan selv.
• Engagere lokale til at hjælpe andre. Både AHA og HappyHand har
brug for flere hjælpere til tøjsortering og oprydning på lageret.
• Café med musik og hygge for lokale.

Af Bjørn Krøll og Nils Rechter

• Terror, flygtninge, Europa i opløsning, den nye verdensorden – hvad
er det der sker? Vi ved det ikke, men vil gerne famle os frem med
andre i en åben dialog.
- Gymnasiegrupper – facebookkontakter – debat.
- Sandholmlejren kunne være en anden mulighed for at gøre noget
godt for flygtningebørn og voksne.
• Vi tror, at man i dag kan samle folk til mødeserier, hvis emnerne er
relevante og handler om det, som sker omkring os.
- Hvad siger Bibelen om tendensen til voksende nationalisme og
selvbeskyttelse.
- Terror og den nye verdensorden
- Flygtningekrisen
- Et Europa der ikke kan holde sammen
• Der mangler et sted, hvor unge kan stille spørgsmål uden at blive
stemplet som dumme. Det kunne være chatsider, brug af facebook
og internet. Kunne man gentænke koncepter fra korrespondanceskolen?
• Hvordan når vi nydanskerne? I Hillerød kirke har de gjort sig erfaringer med at invitere nydanskere. Folk kommer og er sammen hele
aftenen – nogle overnatter i kirken.
• Kunne det være en måde at nå teenagerne på Nærum Gymnasium?
Unge taler med unge...
• Spaghettigudstjenesterne er en succes, som vi med glæde fortsætter
med.
Der blev tænkt mange tanker, og der er endnu flere muligheder for at
sætte gang i nye initiativer end de nævnte. Det er kun os selv der sætter grænserne. Er du blevet inspireret, og er der noget DU brænder for,
så henvend dig til en af lederne med ideer og forslag.
Gudstjenesteevaluering
Menighedslederne er i gang med en miniundersøgelse. De har delt
nogle spørgeskemaer ud for at føle pulsen på menighedens gudstjenester. Det er meget nyttigt at få en indsigt i, hvordan gudstjenesterne
bliver oplevet. Det er ikke for at kritisere nogen, men for at kunne få
en ide om, hvad der fungerer godt, og hvad der måske kan gøres bedre.

Spørgsmålene lyder f.eks: Var der en rød tråd i
prædikenen? Var prædikenen relevant for dig?
Var musikken med til at underbygge budskabet?
Følte du Guds nærvær? Lærte du noget nyt? Gav
gudstjenesten dig inspiration til handling? Fik
Gud æren? Var prædikenen bibelsk funderet? Ville
naboen have forstået budskabet? Gik du gladere
hjem?
Der bliver delt nogle få skemaer ud hver sabbat,
og du er velkommen til at udfylde et skema og
aflevere det til en af menighedslederne. Det er frivilligt og kan gøres anonymt, hvis du ønsker det.
Til slut igen en stor tak til menighedens medlemmer for at støtte op om de mange opgaver, der er
i vores dejlige menighed.
Billedet til højre: Solens sidste stråler oplyste naturen,
mens vi holdt menighedsmøde.

Dilemmaet...
Tanker af Søren Kierkegaard
At le er at risikere at fremstå som tåbe.
At græde er at risikere at fremstå som sentimental.
At række ud efter en anden er at risikere engagement.
At vise følelser er at risikere at blive afvist.
At nævne sine drømme for mængden er at risikere latterliggørelse.
At elske er at risikere ikke at blive elsket igen.
At gå foran under ekstremt dårlige betingelser er at risikere at fejle.
Men risici skal tages, da den største fare i livet er intet at risikere.
Mennesket, der ingenting risikerer, gør ingenting, har ingenting, er
ingenting. Måske undgår han lidelse og sorg, men han kan ikke lære,
føle, gro eller elske. Lænket af hans vished, er han en slave.
Kun et menneske, der tager risici, er frit.

GUDSTJENESTER I MAJ 2017

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 6. MAJ

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

10.00

Bibelstudium: At lide for Kristus

11.15

Gudstjeneste: Carl David Andreasen
Når præster lytter
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 13. MAJ
10.00

Bibelstudium: Den tjenende leder

11.15

Gudstjeneste: Henrik Jørgensen
Levende sten og et
helligt præsteskab?
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Bjørn Espen Holtse (i praktik),
2986 6829,
bjornespen.holtse@adventist.dk
MENIGHEDSLEDERE:
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 20. MAJ
10.00

Bibelstudium: Jesus i Peters skrifter

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Fremtidens præster
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 27. MAJ
Årsmøde på Himmerlandsgården
Fællesspisning
10.00

Bibelstudium: Vær den, du er

11.15

Gudstjeneste: Niels Neesgaard
Hvordan læser vi Bibelen?
(Kollekt: Årsmødegaven til Korrespondanceskolen)

SABBATTEN DEN 3. JUNI
10.00

Bibelstudium: Profetier og Skriften

11.15

Gudstjeneste: Michael Bidstrup
Som præsterne blæser
(Kollekt: Digital evangelisme)

Christoffer Struksnes, 6128 1812
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

