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En rose så jeg skyde
op af den frosne jord
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
Thomas Laub (Es 11,1)
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Klumme

Stadig gode nyheder 2000 år senere!

Af Michael Bidstrup,
præst ved Nærum Adventistkirke

Med nogle ganske få undtagelser indledes næsten alle bøger og breve i
Det nye Testamente med variationer af ordet evangelium. Fire af disse
breve har endda efterfølgende fået navnet Xxx-evangeliet. Betydningen af ordet evangelium er dog stort set gået i glemmebogen.
Evangelium betyder Gode Nyheder. Men hvordan kan budskabet om
Jesu fødsel, død og opstandelse være nyheder knap 100 år senere, hvor
nogle af de sidste breve blev skrevet – for slet ikke at tale om i dag godt
2000 år senere?
Af størst nyhedsværdi er de begivenheder, der fører forandring med
sig; de begivenheder, der er så gennemgribende, at verden aldrig bliver
den samme igen... Den 11. september 2001 torpederede to fly nogle
tårne i New York, og på et øjeblik var verden forandret. I modsætning
til langt de fleste nyheder, som fylder nyhedsbilledet i dag, er nyheden
om Jesu fødsel, død og opstandelse særdeles gode nyheder. Og i allerhøjeste grad forandrende for menneskers fremtid!
Da Herrens engel forkyndte budskabet for hyrderne i “De gode nyheder
skrevet af Lukas” kapitel 2 vers 10, var det en nyhed for hele folket. Her
var altså tale om gode nyheder for alle og ikke bare en for en bestemt
befolkningsgruppe.
De gode nyheder handler nemlig ikke kun om det, der skete ved Jesu
fødsel eller om hans død og opstandelse fra de døde. Nej, de gode
nyheder omfatter så uendeligt meget mere end det. Alle disse begivenheder peger nemlig frem mod det, der er Guds egentlige mål: at frelse,
genoplive og genskabe ikke bare ét menneske, men hele menneskeheden – ikke bare én skabning, men hele skaberværket.
De gode nyheder var altså ikke bare godt nyt dengang på en mark udenfor Betlehem for en lille skare hyrder. De var heller ikke bare gode nyheder for det jødiske folk, der havde ventet så længe på en Messias. De
gode nyheder er ikke begrænset af tid og sted og gælder ikke bare nogle
få. De gode nyheder er for alle mennesker. Som der står hos profeten
Esajas: “mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene” (Es 56,7).
Når vi i disse dage fejrer, at Jesus blev født engang, så bliver det ved
med at være gode nyheder om Gud – at Gud er med os, at han vil os
det godt, og at ingen af os behøver at frygte for fremtiden; for Gud har
lovet, at han vil gøre “alting nyt” (Åb 21,5).

Kommende arrangementer
NÆRUM PRIVATSKOLE FEJRER 110 ÅRS FØDSELSDAG
Mandag den 2. december kl. 11.00 holdes en lille højtidelighed, hvor alle er meget velkomne til at deltage.

ADVENTSGAVE – INDSAMLING DEN 7. DECEMBER
Den specielle kollekt, som bliver optaget ved gudstjenesten den 7.
december, går i år til Kvindehuset i Lyngby, som yder husly og beskyttelse til voldsramte kvinder og deres børn. Kvindehuset har plads til
12 kvinder, som hjælpes med genopbyggelse af selvtillid og selvværd.
Et ophold i Kvindehuset varer typisk 3-4 måneder. Vi samler ind til
individuelle gaver og får en dialog med dem om, hvad der er behov for
lige nu og her.
ÅRETS JULEMIDDAG
Lørdag den 7. december finder vores årlige julemiddag sted i menighedssalen efter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkomne til en hyggelige og velsmagende middag, hvor vi traditionen tro bliver trakteret
med nøddesteg, rødkål og kartofler med diverse tilbehør. Desserten er
naturligvis ris a la mande med kirsebærsovs. Du skal ikke selv medbringe mad.
Kom glad og gerne og vær med til at nyde denne årlige hyggekomsammen. Inviter gerne venner og bekendte, så vi kan fejre julemiddagen sammen. Det er gratis at spise med.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
En gang om måneden holder vi en anden slags gudstjeneste. Spaghettigudstjeneste er for hele familien, for børn i alle aldersgrupper. Her er
rum for kreativitet og nysgerrighed – også for de voksne.
Spaghettigudstjeneste er en friaften – fri for ulvetimen, aftensmaden
og opvasken – den klarer vi. Når vi åbner en bibelhistorie, undrer vi os
over den sammen – også igennem leg og i de kreative værksteder.
Spaghettigudstjenester afsluttes altid med et dejligt måltid mad. De
næste gange er 10. december og 16. januar. Det er gratis at deltage!

Spaghettigudstjeneste
Spag
ett gudstje este 9. november
ove be

JULE-MUSIKGUDSTJENESTE DEN 14. DECEMBER
Lørdag den 14. december er der masser af musik og sang på programmet, når vi afholder den årlige julemusikgudstjeneste. Der vil være
fællessang, korsang, kvartet og solister, så inviter gerne familie og
venner med til denne julehyggelige gudstjeneste.
100-ÅRS JUBILÆUM FOR
NÆRUM MENIGHED DEN 25. JANUAR

Spejdernes juletur til Kongelejren.

I januar 1920 samledes ca. 25 medlemmer fra den gamle
Skodsborg menighed og oprettede Nærum menighed i Missionsskolens mødesal på Concordiavej. Nærum menigheds 100-års
fødselsdag vil blive fejret med en jubilæumsgudstjeneste den
25. januar kl. 15.00 og efterfølgende jubilæumsfest kl. 17.30.

SPEJDER

ARRANGEMENTER

3. december: Juleafslutning. Andagt ved Michael; Torben Neesgaard
fortæller julehistorie.
7. januar: Opstart efter juleferien. Tur til Bøllemosen.
21.-23.
2
februar: Fastelavnstur. Hytten er booket.
Har du lyst til at prøve spejderlivet?
H
E du ikke spejder, men har lyst til at prøve det, er du velkommen til
Er
at dukke op til en patruljeaften i kælderen under kirken. De første 3
a
gange, behøver man ikke at melde sig ind, herefter koster et medlemg
skab 500 kr. pr. spejderår. Man kan også blive støttemedlem for 100 kr.
om året uanset alder.
Se mere på SABUS.dk/spejder eller spørg en af spejder-kontaktpersonerne (se bagsiden af bladet).
AHA-MANDAGE (Adventistkirkens hjælpearbejde)
AHA-gruppen mødes mandag formiddag i ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.
FORSENDELSE AF NØDHJÆLP TIL SERBIEN
Søndag den 10. november var der travlhed på lageret, da der skulle læsses mere end 1.000 sække med tøj på en lastvogn til Serbien.

Tøjet ankom til ADRA/
Adventistkirkens lager
i Serbien fredagen efter.
Herfra bliver tøjet delt ud
til lokale fattige samt til
flygtninge, der er interneret i en flygtningelejr, hvor
forholdene er meget ringe.
Der er stor brug for varmt
tøj i vintertiden. Udover tøj og andre fornødenheder, hjælper nogle
af adventistkirkens medlemmer også med undervisning af børn i
flygtningelejren, da der ikke er nogen skolefaciliteter.
Tak for det store frivillige arbejde, der udføres med sortering og
pakning af tøj, og til vores venner i Serbien, der sørger for at fordele tøjet til de mange, der har behov for hjælpen.
HAPPYHAND – ADVENTISTKIRKENS GENBRUG
Udover tøj til nødhjælp, samler vi også både tøj og andre effekter
på kirkens lager. De bliver sorteret og leveret videre til menighedens genbrugsbutik ”HappyHand” på Nørrebrogade i København,
der holder mange frivillige beskæftiget. Butikken åbnede i 2012, og
butikkens overskud har været til stor velsignelse for mange nødlidende i verdens brændpunkter.
I vinterhalvåret bliver der desuden uddelt tøj og mad til hjemløse
i København af frivillige fra menigheden og dem, der er tilknyttet
butikken.
Der er en rar og hyggelig stemning i butikken, og kunder/besøgende bliver budt på lidt at drikke og en snak i sofahjørnet, hvis man
har tid og lyst til det.
Vi modtager gerne tøj, porcelæn, køkkenudstyr, tasker, mindre
møbler og andre ting, som kan sælges og være med til at støtte det
vigtige formål med butikken, nemlig at hjælpe mennesker i nød.
VIL DU VÆRE MED?
Er du interesseret i at deltage i kirkens frivillige arbejde, kan du
henvende dig til lageransvarlig Bjørn Krøll på tlf. 6094 4929 eller
kirkens præst Michael Bidstrup på tlf. 2927 7738.

Den store lastbil bliver læsset med
varmt vintertøj til fattige i Serbien.

BØRNEKØKKENET I HONDURAS
For snart 10 år siden rejste familien Elkjær til Honduras som frivillige i fire måneder. Fra menighedsmedlemmer i Nærum fik de en
pæn håndfuld penge med til at gøre godt for de fattigste.
Det daglige arbejde bestod i hospitalsarbejde på det lokale hospital.
Derudover arbejde på det lokale børnehjem, hvor 80-100 børn passes af omkring 5 voksne. De voksne står, foruden pasningen, også
for madlavning, dyrkning af et mindre landbrug etc., så voksenkontakt er ikke noget, børnene er forkælet med.
D penge, vi havde med fra DanDe
m
mark,
ønskede vi, skulle skabe en
f
forandring,
der varede ved – også
e
efter
vi var rejst hjem. På forunderl måde lagde tingene sig til rette,
lig
så vi i samarbejde med den lokale
adventistkirke kunne starte ”Børnekøkkenet i Honduras”. Formålet var,
at give et måltid mad dagligt til 30
af de fattigste børn i lokalområdet.
Mange børn kommer i skole uden
mad og drikke hverken til morgenmad eller frokost. Hvis de overhovedet kommer i skole. Nogle forældre
vælger at sende børnene på gaden
for at tigge i stedet. Eller de er så
fattige, at de må sende deres børn
på børnehjem.

Mange frivillige hjælper til med
”Børnekøkkenet i Honduras“.

Vi har løbende besøgt ”Børnekøkkenet i Honduras”. Projektet har
udviklet sig, og i dag får 140 børn
et dagligt måltid mad i skolen. Der
bliver delt mad ud på to skoler i et
øde bjergområde med helt utrolig
fattigdom. Samtidig deles der mad
ud til specielt trængende børn på
den lokale skole i byen.
Vi besøgte projektet igen i 2015.

Flittige kvinder i og udenfor kirken arbejder i dette projekt. Ingen i
projektet får løn. Ved vores besøg i skolerne fortalte lærerne, at de
nu havde en langt bedre fremmødeprocent i skolerne, at de nu havde
mere læringsparate børn, fordi de ganske enkelt havde fået mad.
Vi takker Gud, fordi dette projekt nu snart har kørt i 10 år. Hver dag
oplever 140 fattige børn et lyspunkt i deres dagligdag – nemlig et
måltid mad i en sulten mave. Tak til jer der har støttet, stadig støtter
og som vil støtte fremover. Bidrag kan gives gennem ADRA. Mærk din
gave Honduras, så får børnene mad i maven. Tak.
Bedste hilsner familien Elkjær

LYT TIL EN GUDSTJENESTE
KOLLEKT DEN 4. JANUAR TIL BIBELSELSKABET
Mange fattige forældre kunne godt tænke sig at give deres
børn en bibel, men de har ikke råd. Bibelselskabet arbejder
for at skaffe midler, så verdens mest udsatte børn kan modtage en
børnebibel. Læs mere på bibelselskabet.dk/boernebibler
KVINDEWEEKEND – FOR KVINDER I ALLE ALDRE
Hvidekilde Lejrcenter ligger natursmukt på kanten af Gribskov ved Helsinge i Nordsjælland. Der er god plads og gode
faciliteter. Overskrift for weekenden den 17.-19. januar er: Styrkende
fællesskab med Gud og mange fantastiske kvinder. Der bliver flere
forskellige talere, tid til at tale, synge og bede sammen, til at nyde naturen og fællesskabet. Sidste tilmeldingsfrist er 7. januar. Hold øje med
kalenderen på adventist.dk
PARWEEKEND – KORT TILMELDINGSFRIST!
Så er der chance for en weekend med kvalitetstid for dig og
din partner. Den 31. januar - 2. februar er Gl. Brydegaard på
Sydfyn booket – det er et konferencecenter, der ligger ”som en smørklat mellem skov og strand”.
Der er ”8 vigtige samtaler” på programmet. Thomas og Anne-May
Müller står for oplæggene – samtalerne er mellem dig og din elskede.
OBS! Sidste tilmeldingsfrist er allerede 19. december på SABUS.dk

De fleste sabbatter bliver talen
til gudstjenesten optaget og lagt
på naerum.adventistkirke.dk
De bliver sorteret efter talerens
navn. Filnavnet angiver, hvornår
talen er optaget samt titlen på
talen. F.eks. er ”22-17 Pinsen.
mp3“ optaget i uge 22 i 2017 og
har titlen ”Pinsen”. Hvis du har
spørgsmål, så kontakt Tore Klokkervoll eller Brian Rasmussen.

Gudstjenester december 2019

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 30. NOVEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Prøvelser, modgang og lister
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Ottesen

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

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

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

SPAGHETTIGUDSTJENESTE TIRSDAG DEN 10. DECEMBER
17.00 Bibelhistorie og aktiviteter
18.00 Aftensmad
SABBATTEN DEN 14. DECEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Frafaldne mennesker
11.15 Gudstjeneste: Jule-musikgudstjeneste
v. Concordiakoret, kvartet og solister
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 21. DECEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: At takle dårlige beslutninger
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

JULEAFTEN TIRSDAG DEN 24. DECEMBER
13.00 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: HappyHand – lægges i kurven i forhallen)

SABBATTEN DEN 28. DECEMBER 2019
10.00 Bibelstudium: Ledere i Israel
11.15 Gudstjeneste: Paul B. Petersen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 4. JANUAR 2020
10.00 Bibelstudium: Daniels Bog: Fra at læse til at forstå
11.15 Gudstjeneste: Menighedslederne
(Kollekt: Bibelselskabet)

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
Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720

