NÆRUM ADVENTISTKIRKE
“Atter talte Jesus
til dem og sagde:
‘Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig,
skal aldrig vandre
i mørket, men have
livets lys.’“
Joh 8,12
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Præstens klumme
Af Michaell Bidstrup

Den anderledes Gud
I skrivende stund er jeg på børnelejr på Himmerlandsgården med ca.
80 børn mellem 6 og 12 år. I år har vi rejst jorden rundt og ‘besøgt’
8
de forskellige kontinenter. Torsdag tog vi til Australien på den anden
d
sside af jorden. Der nede er mange ting modsat: Når vi har sommer
har de vinter, når vi står op går de i seng, og når vi spiser morgenmad
h
så spiser de aftensmad.
Gud er på mange måder anderledes, end vi tror og handler modsat
det, vi ofte forventer. F.eks. bygger Guds rige på næstekærlighed,
tilgivelse og nåde, hvor mange mennesker både idag og på Jesu tid
forventede at Gud vil etablere sit rige på ære, lydighed og magt.
Hvor en af Jesu disciple greb sværdet og huggede øret af ypperstepræstens tjener, så helbredte Jesus ypperstepræstens tjener (Luk 23,49-51).
Hvor Peter ville tilgive syv gange, opfordrer Jesus til at tilgive 7 gange 70
gange (Matt 18,21-22).
Hvor disciplene prøvede at holde børn og kvinder væk, sagde Jesus: Lad
de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er
deres (Mark 10,14).
Hvor Jøderne troede at Gud og frelsen var forbeholdt dem, så udførte flere
af sine første mirakler og helbredelser blandt hedningerne Mark 5,1-20 og
7,31-34)
Har du tænkt over hvor radikalt anderledes Gud er? Hvordan frelsen er
totalt ufortjent, og hvordan Jesus som Gud og skaber valgte at gå i døden
for dig og mig.
Det er da en anderledes og fantastisk Gud.

PRÆSTENFAMILIEN HOLDER FERIE
Iben og Michael er talere på årets børnelejr (25. juni - 2. juli)
og holder derefter 3 ugers ferie indtil spejderlejren, hvor de
alle fire er med i Nærum Trop.
Michael prædiker i Baptistkirken i Lyngby søndag den 6. august.

Kommende arrangementer

AHA-GRUPPEN

SPAGETTIGUDSTJENESTE – NY SÆSON

Mødes og arbejder hver
mandag formiddag.

Vi holder sommerpause, men vender stærkt tilbage første torsdag
i september. Kom og vær med sammen med nogle børn – eller som
hjælper.

PIT-STOP – DE UNGES
BIBELSTUDIE

SOMMERENS LEJRE
Teencamp på Himmerlandsgården 2.-9. juli. Temaet er ”Høj på livet”
og vi forsøger at finde frem til, hvad der gør livet fedt – både på den
korte og lange bane. Bjørn Espen styrer løjerne ☺
IMPACT i Hjørring 9.-16. juli. For dem der har lyst til at prøve at deltage i missionsarbejde, men ikke har lyst til at begynde alene. IMPACT er
også for dem, der før har været med i missionsprojekter og elsker det,
og gerne vil dele noget af deres entusiasme med alle os andre.
Familiecamping på Himmerlandsgården 19.-23. juli. Gratis ophold
med hygge – og lidt hjælp med forberedelse til spejderlejren.
Spejderlejr på Himmerlandsgården 23.til 30. juli. Tema: ROBIN HOOD.
Forbered dig på: Sjove aktiviteter, hyggelige aftener omkring bålet, nye
venner, nattur i nærområdet, spejderarbejde, spændende møder og
meget mere…
Europæisk ungdomskongres i Valencia 1. til 5. August i Valencia.
Tema: ”THE JOURNEY”. Det bliver en fantastisk og inspirerende oplevelse med nye venner, spændende møder, inspirerende taler, opbyggeligt samvær – en begivenhed man aldrig glemmer.

Et kæmpe tillykke
... til alle dem som er blevet færdige med en uddannelse og har fået
nogle flotte huer m.m.
STUDENTER
Sofie Loftager Hansen, datter af Per Hogne Hansen og Iben Loftager;
Frederik Lyhne Andersen, nevø til Lila Pedersen; Caroline Bernhardsen, barnebarn til Else Bernhardsen; Tommy Hjortby Falk har
afsluttet sin HF.

Pit-stop holder ferie i juli og
august. Velkommen igen til
september.
SPEJDERNE
... holder sommerferie – bortset
fra spejderlejren 23.-30. juli.

Spejderafslutning
Af Nicklas Risager

Hvilken forskel gør det
at være spejder?
Endnu et godt spejderår er blevet afsluttet
med en spejdergudstjeneste og nåleuddeling
i Nærum. Vi har brugt en del tid på sketch,
hvilket kunne ses I de små skuespil, som
spejderne havde forberedt til gudstjenesten,
om hvilken forskel det gør at være spejder. Bålbæverne, Blank, De vilde smølfer og
Båthornene havde hver deres bud på, hvor galt
det ville været gået uden spejderfærdigheder
for nogle af Bibelens personer.
Hvad ville der være sket, hvis disciplene,
som sænkede Paulus ned fra bymuren, ikke
kunne binde knob?
Hvor stille ville Gideon kunne snige sig, hvis
han aldrig havde leget “capture the flag”?
Og hvor ville Jonas være endt, hvis han ikke
kunne læse kort?
Hvor galt ville det være gået, hvis der var
blå spejdere på Jesu tid? Hvorfor var der kun
et reb og intet æselføl til Jesus, når han skulle
ride ind i Jerusalem?
Mellem sketchene delte Nicklas og Christian
også nogle tanker om, hvorfor det gør en forskel at være spejder.

Af Bjørn Krøll

Mine yndlingsvers
Mine ynglings vers i Bibelen er Johannesevangeliet kapitel 14, vers 1-3:
”Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders
hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg have sagt jer det, for jeg
går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har
gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at
også I skal være, hvor jeg er.“ – og vers 6: ”Jesus sagde til ham: ’Jeg er
vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig‘.“
Jeg er opvokset i en adventistfamilie, og har fået budskabet ind helt
fra lille. Da jeg var dreng, gjorde jeg mange ting, som ikke levede op til
regelsættet – mildt sagt, og jeg var helt sikker på, at det nok var muligt
for andre at komme i himlen, når Jesus kom igen, men der var jeg slet
ikke. Jeg havde jo mange gange vidst, hvad der var det rigtige at gøre,
men havde handlet stik modsat.
J havde heldigvis en mor, der var ret rummelig og holdt
Jeg
m
meget
af os drenge, og jeg respekterede hendes stærke tro
m
meget.
Hun døde på tragisk vis i en trafikulykke, da jeg var 19
å gammel, og det gjorde ondt. Under oprydningen i hendes
år
t
ting,
fandt vi et brev, hun havde skrevet noget tid før, til hver
a os børn. Der var henvisning til nogle bibelvers, og de vers
af
h
hun
havde skrevet til mig, var netop versene fra Johannes 14.
”Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min
faders hus er der mange boliger – jeg gør en plads rede for
jer!“ Det gjorde et meget stort indtryk på mig. Min mor, som
nok var den, der kendte mig bedst, havde givet mig de vers.
Jeg kendte jo godt versene, men nu blev de pludselig personlige. Så er der måske alligevel håb! Det vækkede mig op og gav mig et
nyt syn på Gud, som en positiv, altfavnende og kærlig Gud, som elsker
os på trods af vores fejl. Og jeg føler en glæde, hver gang jeg læser
versene, og når jeg tænker på Jesus, der er vejen og sandheden! Ikke
sandhed som et begreb, men Jesus selv er sandheden. Det gør det helt
anderledes levende, og han har lovet os et nyt liv i en ny verden fuld af
kærlighed og en uendelig masse spændende ufattelige oplevelser, der
venter os, når vi sammen med ham kan fryde os over hans skaberværk.

Tænk engang...
På Kristeligt Dagblads hjemmeside kan man finde en samling citater af
Johannes Møllehave. Her er nogle stykker:
Skabelsen er det ufattelige. At noget er til. Hvorfor er der ikke ingenting?
Hvorfor er der farve? Hvorfor er der lyd. Hvorfor en horisontlinje? Men
hvorfor jubler vi ikke?
Der er situationer, hvor det ikke er nok, hvad man kan, men hvor det
først og fremmest kræver, at man har en god vilje.
Det er det, der sker undervejs, der er livets mening. Livet handler ikke
om at blive salig eller vinde eller nå et bestemt mål. Gaven til os er, at vi
lever. Opgaven er at leve hver dag. (...) Vi skal være på vej.

Tak for dine gaver i april og maj
Sabbatsskolekollekter i april

kr.

5.475,50

Gudstjenestekollekter i april
Skolearbejdet
Menighedens aktiviteter

kr.
kr.

2.032,77
8.646,50

Sabbatsskolekollekter i maj

kr.

3.604

Gudstjenestekollekter i maj
Menighedens aktiviteter

kr.

6.813,00

Korrespondanceskolen

kr.

1.622,00

Børnesabbatsskolen i april og maj

kr.

656,50

ANONYME GAVER I APRIL OG MAJ
Tiende, kr. 4.400,- Gaver, kr. 300,-

Tak for jeres støtte til kirkens arbejde.

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

Skan koden med din
MobilePay-app,
så er du klar til at betale
med det samme.
Gaver kan også indbetales på
konto 0454 4080507720
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Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 1. JULI
10.00 Bibelstudium: Paulus, hedningernes apostel
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Børn, Unge og Spejder)

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

SABBATTEN DEN 8. JULI
10.00 Bibelstudium: Paulus’ myndighed og evangeliet
11.15 Gudstjeneste: Paul Birch Petersen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Bjørn Espen Holtse (i praktik),
2986 6829,
bjornespen.holtse@adventist.dk

SABBATTEN DEN 15. JULI
10.00 Bibelstudium: Evangeliets enhed
11.15 Gudstjeneste: Niels-Erik Andreasen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

MENIGHEDSLEDERE:
Leila Kipper, 3029 9975

SABBATTEN DEN 22. JULI
10.00 Bibelstudium: Retfærdiggørelse af tro alene
11.15 Gudstjeneste: Jan-Gunnar Wold (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Ulrik Schiermer, 2263 9164

SABBATTEN DEN 29. JULI
10.00 Bibelstudium: Tro i det gamle testamente
11.15 Gudstjeneste: Anker Kjøller (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Christoffer Struksnes, 6128 1812

SABBATTEN DEN 5. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Løftets prioritet
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Vejlefjordskolens elevfond)

Nils Rechter, 2790 2802

Benjamin Elkjær, 2484 0176

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

SABBATTEN DEN 12. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Vejen til tro
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SPEJDER:
Esben Klokkervoll, 2789 5770

SABBATTEN DEN 19. AUGUST
10.00 Bibelstudium: Fra slave til arving
11.15 Gudstjeneste: Marianne Kolkmann (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

TEEN-KLUB:
Michael Bidstrup
Bjørn Espen Holtse

SABBATTEN DEN 26. AUGUST
Fællesspisning efter gudstjenesten

MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk

10.00
11.15

Bibelstudium: Paulus’ pastorale appel
Gudstjeneste: Line Nielsen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk

