NÆRUM ADVENTISTKIRKE
“Trofast er Gud, som
kaldte jer til fællesskab med sin søn,
Jesus Kristus, vor
Herre.“
1 Kor 1,9

SEPTEMBER 2017
naerum.adventistkirke.dk

Præstens klumme

Om det at være en from munk

Af Michael Bidstrup

På årets spejderlejer på Himmerlandsgården var en af mine opgaver
at være munk. Temaet for lejren var Robin Hood, og hver dag var der
forskellige konkurrencer og opgaver, som vi munke deltog i. De andre
“munke” forvandlede sig på magisk vis tilbage til deres almindelige
jeg, så snart opgaven var udført, men jeg prøvede at forblive i rollen
hele ugen igennem. Det resulterede i, at der var kvinder, som fremstillede en fornem kappe til mig, grupper der jagtede mig langt ud i
skoven og hold, som jeg rigt belønnede med værdifulde ædelsten for
deres godhed imod mig.

2 x tillykke
Det er fantastisk når menighedsfamilien vokser, lad os
elske disse to små nye gaver
fra Gud.
ud.

Jeg takkede dagligt Gud for både dagens prøvelser og velsignelser
imens alle kommenterede min ærbødige påklædning og min fromme
kronragede isse. På den ene side søgte jeg Guds nåde og prøvede at
arbejde dagligt i hans tjeneste, på den anden side kæmpede jeg med
min egen jagt efter berømmelse, magt og indflydelse samt den evige
fristelse til at favorisere venner og skaffe mig materiel rigdom.
Selv om det selvfølgelig var en leg i historiske og eventyrlige rammer
så er ligheden med hverdagen slående. Når vi i hverdagen arbejder
for at fremme kendskabet til Gud og hans rige, bliver livet alligevel let
fyldt med personlige og åndelige udfordringer. Udfordringer som tager
forskellig form hos den enkelte og ligeledes ændrer sig igennem livet.
Tre bibeltekster beskriver vores situation, vores redning og håb:

Agnes Sørine
i
Kjøller
j ll kom til
verden på Hillerød Sygehus
tirsdag aften den 4. juli kl. 22.19
– 2800 g og 50 cm. Stort tillykke
til de stolte forældre Sarah &
Kristian.
Rebecca Gry Thortzen kom til
verden den 3. august kl. 2.40.
Hun vejede 3850 g og var 53 cm
lang. Et kæmpe tillykke til
storebror Jacob og selvfølgelig
også Anita og Joachim.

”Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det
onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer“ (Rom 7, 21-13).
”Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg
er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget
nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje
eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre“ (Rom 8, 37-39).
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra
de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger
gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid“ (1 Pet 1,3-5).

Kommende arrangementer

AHA-GRUPPEN

REGIONSDAGEN DEN 16. SEPTEMBER – FOR ALLE

Mødes og arbejder hver
mandag formiddag.

For børnene:
Spaghettigudstjeneste om formiddagen i spejderlokalet i kælderen
kl. 10. Forskellige aktiviteter om eftermiddagen.
For de unge:
PitStop spiser som altid morgenmad sammen og har denne formiddag
inviteret Paul Birch Petersen til at undervise om paven.

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

For de madglade:

SPEJDERNE

Husk at tage lidt ekstra mad med til til det store fælles bord, så gæster
og dem, som har glemt maden derhjemme, også kan blive mætte. Der
vil være hjælpere i køkkenet til at hjælpe med at lune lækkerierne og
sætte ind på bordene. Det er ikke nødvendigt at tage dessert med, da
Roskilde menighed sørger for en forfriskning midt på eftermiddagen.

Spejdersæsonen er begyndt og
byder på mange spændende
spejderaftener, udflugter og
ture. Efteråret ser således ud:

Der serveres et let aftensmåltid, som Adventistkirken København
står for.
For de musikglade:
Har du lyst til at give salmerne en ekstra dimension, så tag gerne dit
instrument med og deltag i det åbne ensemble – eller glæd dig til
sang- og musikprogrammet efter aftensmaden.
NADVER
Sabbatten den 23. september vil der være nadvergudstjeneste.
SPAGHETTIGUDSTJENESTERNE BEGYNDER IGEN
Alle er velkomne til en hyggelig FRI-aften for hele familien. Der er altid
nærværende bibelhistorier, kreativ reflektion og god mad. Har du ikke
prøvet det før, så tag gerne børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre med. Naboer og klassekammerater m.m. er også velkomne. Vi
deler og oplever det bedste, Gud har givet os, med hinanden.
Der er spaghettigudstjeneste følgende dage:
Sabbatten den 16. september kl. 10 i spejderlokalerne.
Torsdag den 5. oktober kl. 17 i menighedssalen.

Søndag 10. september:
Kanotur på Mølleåen kl. 13-17
Tirsdag 19. september:
Patruljeaften 18-20
Søndag 1. oktober:
Klatring i Go Monkey,
Søborg kl. 10.30-13.00
Kontakt og yderligere info:
Per Hogne Hansen
Heidi Birch
Christina
ristina Neesgaard
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Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 2. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: De to pagter
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

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

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 9. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: Frihed i Kristus
11.15 Gudstjeneste: Ungdomsgudstjeneste
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 16. SEPTEMBER
Regionsmøde – program hele dagen. Se også midtersiderne.
10.00 Arthur Hansen: Luthers kamp for at finde en nådig Gud
11.15 Richard Müller: De ugudeliges frelse
12.30 Frokost – Fælles bord i menighedssalen
15.00 Arthur Hansen: Manden/personen Luther og hans samtid
16.00 Teser på kirkedøren – Dabat
16.45 Pause
17.00 Richard Müller: Anabaptister, reformationens glemte folk
18.00 Servering af let aftensmåltid
19.15 Sang- og musikprogram
SABBATTEN DEN 23. SEPTEMBER
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Evangeliet og kirken
11.15 Gudstjeneste: Nadver, Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 30. SEPTEMBER
10.00 Bibelstudium: Jeg er stolt af Kristi kors
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Krøll
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 7. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Apostlen Paulus i Rom
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher, Barnevelsignelse Zoey Abigail
(Kollekt: Katastrofefond, ADRA)

MENIGHEDSLEDERE:
Leila Kipper, 3029 9975
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
Benjamin Elkjær, 2484 0176
Christoffer Struksnes, 6128 1812
MENIGHEDSTJENER:
Kristian Kjøller, 6130 4033
KASSERER:
Daniel Birch, 6021 4210
mail@danielbirch.dk
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen (redaktør)
bamselone@mail.dk
Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk

