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”Lær at handle godt!
Stræb efter ret, hjælp
den undertrykte, skaf
den faderløse ret, før
enkens sag!“
Esajas’ Bog 1,17

November 2019
naerum.adventistkirke.dk

Klumme

Skaf den hjælpeløse og fattige ret!

Af Bjørn Krøll

Bibelen er fuld af skriftsteder om, hvad Gud ønsker, vi skal gøre.
”Dette siger Herren: I skal øve ret og retfærdighed og befri den
udplyndrede fra undertrykkeren; I må ikke udnytte den fremmede,
den faderløse og enken...” (Jeremias’ Bog 22,3).

Gud, hvorfor tillader
du fattigdom, lidelse
og uretfærdighed,
hvis du er i stand til at
gøre noget ved det?

”Før ordet for de stumme, tal deres sag, når de er ved at bukke
under. Før ordet, døm retfærdigt, og skaf den hjælpeløse og fattige
ret!” (Ordsprogenes Bog 31,8-9).
”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt
mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse
for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at
udråbe et nådeår fra Herren” (Lukasevangeliet 4,18-19).
Vi kan alle være med i hverdagen ved at vise omsorg og interesse for
mennesker, vi møder, men vores midler og tid kan også gøre rigtig
stor nytte andre steder i verden. Her er tre nærliggende muligheMit kære barn,
der for os i Nærum menighed.

hvorfor tillader DU

fattigdom, lidelse og uretfærdighed, når DU har

CHAD

Anette Oyre Edson fortalte ved gudstjenesten den 5. oktober
om
et skoleprojekt, hun har været med til at starte op i Chad.
noget ved det?
Omkring 90 børn står i kø for at lære at læse og skrive i et
område, som er yderst fattigt og præget af analfabetisme. Skolegang er den bedste (eneste) mulighed for disse børn til at bryde ud af
fattigdommen og ændre samfundet!

mulighed for at gøre

HONDURAS
Der er også børnehjemmet i Honduras, som Arne og Berit Elkjær arbejder med. For 75 kr. om måneden kan du give et barn skolemad i en hel
måned! Et godt måltid mad i skolen betyder ofte, at børnene faktisk
kommer i skole – så det er både hjælp her og nu, men også på langt
sigt. Vi bringer mere om børnehjemmet i næste menighedsblad.
Vores gode trofaste hjælpeorganisation ADRA har lovet at hjælpe med
at sende hjælpen videre til begge projekter. Du kan støtte på ADRAs
mobilePay nummer 123 842. Mærk indbetalingen Chad eller Honduras. Du kan også aftale et fast månedligt bidrag. Ring til ADRA på
tlf. 4558 7708 og aftal detaljerne med Agnar Jacobsen.

HJÆLP, SOM IKKE KOSTER PENGE!

AHA-MANDAGE

Søndag den 10. november klokken 9.00 skal vi læsse en vogn med 1.000
sække tøj fra ADRAs lager. Vi har brug for nogle friske hjælpere til at
tage fat, så vi kan sende vores overskud ned til fattige og nødlidende
mennesker i Serbien, inden vinteren for alvor tager fat. Meld dig til
Bamse på 6094 4929 – ring eller send en sms!

AHA mødes mandage i
ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til
europæiske lande, hvor der
er fattigdom.

Kommende arrangementer
ET GODT HVIL
Sidste efterår havde vi besøg af Gunnar Pedersen til en temadag om
hvile. Sabbatten den 23. november fortsætter Gunnar dette emne, hvor
gudstjenestens tema er ’Hviledagens krise’.

SPEJDER
ARRANGEMENTER
5. november: Patruljeaften
15.-17. november: Julehyttetur
3. december: Juleafslutning

SPAGHETTIGUDSTJENESTE – GUDS TOP 10

SENIOR-JULEMIDDAG

Til spaghettigudstjenesten sabbatten den 9. november skal det handle
det om Guds top 10. Fællesspisning er helt sikkert med på listen, og
selvfølgelig skal vi spise sammen efter gudstjenesten! Tag mad med
som til en sædvanlig fællesspisning. Bamse og Bente sørger for, at der
er ekstra mad, så der også er nok til dem, der ikke har noget med.

Søndag den 24. november har
Adventistkirkens seniorforening arrangeret julemiddag,
som afholdes i menighedssalen
i Nærum. Der er lagt op til en
hyggelig dag med et afvekslende program, sang og musik
og ikke mindst god mad, som
Anker og Marianne står for.
Tilmelding til Lehnart Falk
på sms, 2829 3044 senest
15. november. Pris: kr. 150,-

Inviter børn, børnebørn, naboer og venner med til en gudstjeneste,
hvor vi på tværs af generationer tilbeder Gud med alle lemmer og
sanser. Og bare rolig – der vil også være plads til dem, som ikke løber
rundt til poster og dem, som ikke er kreative med lim, saks og papir.
ARRANGEMENTER I BEDEUGEN 2.-9. NOVEMBER
Mandag: Mad og Bibelstudie kl. 17.00-19.30 (ca.)
Onsdag: Kl. 18-19 inden bestyrelsesmødet
Begge arrangementer er i menighedssalen.

SARAH OG YNGVE
Den 14. september var venner og familie fra hele Skandinavien
samlet for at fejre Sarah Stoltenberg og Yngve Kaspersens ja til
hinanden i Nærum Adventistkirke. Vi ønsker dem Guds rige velsignelse i livet og ægteskabet fremover.

Se opslag i forhallen for mere
info.

Gudstjenester november 2019

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 2. NOVEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Overtrædelse af lovens ånd
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

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

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 9. NOVEMBER 2019
Spaghettigudstjeneste / fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Oplæsningen af Guds Ord
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Bedeugeoffer: Global Mission)

SABBATTEN DEN 16. NOVEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Vores tilgivende Gud
11.15 Gudstjeneste: Thomas Müller
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 23. NOVEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Gud og pagten
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen: Hviledagens krise
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 30. NOVEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Prøvelser, modgang og lister
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Ottesen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 7. DECEMBER 2019
Julemiddag efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Tilbedelse af Herren
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Adventsgave)
BIBELSTUDIER

· 4. KVARTA

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
SPEJDER:
Per Hogne Hansen, 2211 7559
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen
(redaktør), 6094 4929
bamselone@mail.dk
Bente Skov Schledermann
(grafiker), 9390 7707,
bente.schledermann@adventist.dk

L 2019

Ezra og
Nehemias

HUSK også
H

Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530

... det supplerende bibelstudiemateriale på
adventist.dk/faelles/ressourcer/hent-bibelstudium

Menighedens kontonr.
0454 4080507720

