NÆRUM ADVENTISTKIRKE
“Ved Guds nåde er I
frelst i kraft af jeres
tro på Kristus. Det
er ikke jeres egen
fortjeneste, men en
gave fra Gud.“
Efeserbrevet 2,8 (BHD)
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Børnehistorie ved
ungdomsgudstjenesten

Præstens klumme

Er reformationen gået i stå?

Af Michael Bidstrup

Der er mange ting, vi kan takke reformationen for – det som Luther,
Calvin, Zwingli, Grebel og andre satte igang. I størstedelen af den
vestlige verden er Bibelen frit tilgængelig for alle på det lokale sprog,
prædikenen foregår ikke længere på latin, og en form for religionsfrihed hersker med direkte personlig adgang til Gud uden pave eller
præst som mellemmand. Nogle af disse elementer af reformation og
kampen derfor skabte grundlaget for mange vestlige og globale friheder og rettigheder: forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og forskellige
menneskerettigheder.
Det er alt sammen meget godt, men der er til stadighed brug for reformation. Med jævne mellemrum har Gud igennem profeter, konger og
enkeltpersoner kaldet sit folk som helhed og sine individuelle ‘børn’
til reform: mindre og større reformationer som skulle fjerne afguder,
nedbryde traditioner og genskabe relationen til Gud for folket og individet.
Når vi i dag 500 år efter Luther og godt hundrede år efter Ellen White
kigger på menigheden, Adventistsamfundet, Danmark og på os selv,
så må vi bede Gud om igen at sende en reformation. Måske kan vi selv
her I vores menighed være med til at genstarte reformationen. Lad os
som menighed indtil 500 års jubilæet 31. oktober og resten af året ikke
bare fejre men også skabe reformation ved at forkaste ubibelske traditioner, systemer og vaner. Lad os begynde i dag.
”Måske kan ‘skriften alene’
hjælpe os med at finde ‘Kristus alene’,
som ved ‘troen alene’
gennem ‘nåden alene’
får os til at leve et liv i ord og handling,
der ophøjer og giver ‘Gud alene æren’“
(René Bidstrup, Modlys).

Glimt fra ungdomsgudstjenesten
9. september og regionsdagen
16. september. Foto: Thomas Müller.
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Alle er inviteret til at fejre reformationen i Lyngby
Kirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.
K
Lyngby Kirke var oprindelig katolsk, men overgik
L
ttil folkekirken i forbindelse med reformationen.
Se plakaten på opslagstavlen i forhallen.
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SPAGHETTI I CONTAINEREN?
Den anden dag lå der mange kg spaghetti containeren. Det var ikke
bare for gammelt – men mange år over udløbsdatoen. Spaghettien var
blevet gemt og glemt i kælderen, indtil et oprydningshold tog affære.
re.
Hvordan er det med menighedens spaghettigudstjenester?

AHA-GRUPPEN
Mødes og arbejder hver
mandag formiddag – dog ikke
mandag den 2. oktober.
PIT-STOP – DE UNGES
BIBELSTUDIE
Bibelstudie sabbats formiddag
med morgenmad og spændende emner til diskussion og
fordybelse. Velkommen.
SPEJDERNE
Søndag 1. oktober:
Klatring i Go Monkey,
g kl. 10.30-13.00
Søborg

Kom og undersøg det. Alle er velkomne i køkkenet, til bibelhistorien, i de kreative hjørner og til spisning. Der er spaghettigudstjeneste i menighedssalen følgende torsdage kl. 17.00: 5/10, 9/11 og
7/12.
TAK
Tak til alle, som på forskellig vis hjalp ved regionsdagen.
Michael
Tirsdag 10. oktober:
Patruljeaften kl. 19.00

Bibelstudiehæfter

Tirsdag 31. oktober:
Fællestur i mørket kl. 19.00

Nu er det tid til at bestille Bibelstudium 2018. Hvis jeg ikke hører
andet, bestiller jeg det antal, du fik sidste år.

Søndag 12. november:
Capture the Flag

Giv mig besked inden udgangen af oktober, hvis du ønsker en
ændring.

Kontakt og yderligere info:
Per Hogne Hansen
Heidi Birch
Christina Neesgaard

Vibeke Heltborg
Tlf 4580 1995 / vibekeph@gmail.com

OKTOBER 2017

Kontaktpersoner

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

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

(Kollekt: Katastrofefond, ADRA)

SABBATTEN DEN 14. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Striden
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

MENIGHEDSLEDERE:
Leila Kipper, 3029 9975
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164
Benjamin Elkjær, 2484 0176

SABBATTEN DEN 21. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Menneskenes tilstand
11.15 Gudstjeneste: Carl David Andreasen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 28. OKTOBER
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Retfærdiggørelse af tro
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 4. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Abrahams tro
11.15 Gudstjeneste: Jens Vesterager
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

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

