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Men Guds folk skal
glæde sig om aftenen,
når en højtid begynder.
Hans folk skal glæde sig
af hjertet, som når fløjtespilleren leder pilgrimstoget til Herrens bjerg
i Jerusalem, til Israels
klippe.
Esajas’ Bog 30,29
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Zoey er glad for sin morfar.
Han var heldigvis også med til
jubilæumsfesten den 25. januar.

Klumme

Kappes om at give hinanden agtelse!

Af Bjørn Krøll

Følgende tanker har jeg hentet fra et lille andagtshæfte med titlen ”Et ord til
dagen”, og dem vil jeg gerne give videre.
Efter at være kommet lidt op i alderen, har jeg indset, at det ikke bare
er det, jeg gør, der betyder noget, men dét jeg gør for andre. De mest
ulykkelige mennesker på denne jord er dem, der hader, bremser og
sårer andre, mens de lykkeligste er dem, der bruger livet på at hjælpe
andre. Graden af din hjælpsomhed svarer til graden af din lykkefølelse
– enkelt sagt.
En digter ved navn John Holmes sagde:
”Det er godt at huske, at hele jordens befolkning,
med en lille undtagelse, består af andre.”
Så hvad gør du for andre? Hvor god er du til at lade andre få æren
for det, der er opnået? Paulus skriver i Rom 12,10: ”Kappes om at give
hinanden agtelse.”
Når nogen fortæller om noget, de har oplevet, er det så let at bryde ind
og fortælle dem noget lige så godt eller bedre – om mig selv. Men når
jeg gør det, kommer jeg let til at lægge låg på deres glæde og skabe
distance mellem os, og det kan ingen af os være tjent med. Jeg øver
mig i stedet for at bide mig i tungen og sige: ”Det lyder vel nok dejligt;
fortæl noget mere.” Og MENE det!
Når du gør det, nyder den anden person dit selskab, og føler, at du virkelig er der for dem i stedet for, at du sidder på nåle og kun venter på
din tur til at tale. De føler, at du er optaget af deres oplevelse og glæder
dig over at høre om den – i stedet for at konkurrere med dem. Konsekvensen bliver, at jeres relation bliver stærkere, fordi du ikke har brug
for at tiltrække dig al opmærksomheden og tage æren for det hele. Det
kaldes også ‘at leve for andre’.
Så vær god til at lytte, og øv dig i at give de andre agtelse.

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Der der spaghettigudstjeneste den 2. tirsdag i måneden, men pga.
vinterferie er næste gang tirsdag den 18. februar kl. 17.
Spaghettidatoer i foråret: 10/3, 14/4, 12/5 og 9/6. Vi åbner hver gang
en bibelhistorie, undrer os over den, fortsætter undringen kreativt og
afslutter med et festmåltid. Kender du nogle børnefamilier, så inviter
dem gerne med. Det er en friaften for hele familien. Husk tilmelding
på 2927 7738, så vi kan beregne mængden af mad.
TEENKLUB OG DÅBSSTUDIER
Hver anden uge mødes teenagerne til hygge, aktiviter og dåbsforberedelse. Vi planlægger at tage rundt og besøge hinanden, så det ikke
er de samme forældre, der skal køre langt hver gang. Sidst på foråret
eller først på sommeren planlægger vi dåb.
Robert, Anne-May og Michael
TEMADAG 22. FEBRUAR: ALLE HAR
BRUG FOR AT BLIVE ELSKET
Sabbatten den 22. februar får vi besøg af Line
Nielsen. Line er optaget Guds kærlighed og af at
te, at
dele den med andre. Hun har så meget på hjerte,
for ikke
hun har brug for hele formiddagen. Der er derfor
almindeligt bibelstudium den sabbat.
ud ser dig
Oplægget kl. 10 har overskriften: ”Gud ser!“ Gud
er dig. Gud
i alle situationer. Gud ser ind bagved. Gud elsker
handler på det, han ser. Stærke historier om bibelske kvinder
– Guds kærlighed gælder også dig.
Til gudstjenesten er emnet: ”Jesus er svaret!“ Mød en mand, som blev
sat fri. Mød en kvinde, som blev sat fri. Og oplev det selv…
Velkommen til temadag den 22. februar!
HAPPYHAND
or
HappyHand har åbent søndage og alle hverdage. Vi har brug for
ne.
hjælp til salg og sortering i butikken og samtale med kunderne.
ære med.
Tal med Berit Elkjær, 2620 8105, hvis du kunne tænke dig at være

AHA-MANDAGE
AHA mødes mandage i
ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til
europæiske lande, hvor der
er fattigdom.
SPEJDER
ARRANGEMENTER
4. februar kl. 18-20:
Fælles aften med brandslukning
21.-23. februar:
Fastelavnshyttetur ved
Birkerød
3 marts kl. 18-20:
3.
F
Fælles aften
1 marts kl. 18-20:
17.
P
Patruljeaften
3
31. marts kl. 18-20:
P
Patruljeaften
1
14. april kl. 18-20:
P
Patruljeaften
2
26. april kl. 14.00-18.30:
S
Sheltertur med aftensmad
E
Er du ikke spejder, men har
lyst til at prøve, om det er
noget for dig, så kom forbi
til en af vores patruljeaftner.
Det er gratis at prøve ☺

Af Carsten Thomsen

Menigheden er...
… dig! Du er vigtig i en stor, frivillig organisation. Din indsats, din
opmærksomhed på andre, dit øje og omsorg er kittet, der binder os
sammen i næstekærligheden, som er grundlaget i vores kristne
fælleskab.
Der kan være dage, hvor du har overskud og kan yde en stor indsats;
hvor du kan hjælpe med fællesspisning, rengøring, spejder, bibelstudium, musik, samt være med til at række ud til andre og invitere og
inkludere dem. Men der kan også være tider, hvor du har behov for at
være nyder, hvor du ikke har det samme overskud. Så vores roller som
yder eller nyder kan bølge gennem livet, og det er derfor, vi har hinanden og troen på Kristi kærlighed til at bære os.
Hvis du ser noget, der halter, så kom med at initiativ. Se ikke på kirken
som på den måde, vi omtaler den danske stat: ”systemet”. Nej, det er
os, der selv må smøge ærmerne op og sammen finde løsninger. ”Alle
hjælpe, ingen svige, Enighed gør Stærk”. Det var mottoet ved kirkebyggeriet i 1957, og det kunne også være mottoet i den fortsatte
bygning af menigheden i dag.

Af Michael Bidstrup

TAK
Jeg har en stak små sedler liggende i en bunke på mit kontor. Jeg læser
dem en gang imellem for at minde mig selv om, hvor meget vi som
menighed har at sige tak for. Det er menighedens takke-bønner fra en
gudstjeneste i slutningen af 2019, som jeg ikke har kunnet få mig selv
til at smide ud. Der er så uendelig meget at være taknemmelig for.
Tak til alle, som har taget ansvar indtil nu...
Tak til alle, som fortsætter med samme eller nye opgaver...
Tak til alle, som kommer og er med til at tilbede Gud i fællesskab...
Tak til dig, som har behov for hjælp...
Tak til dig, som hjælper...
Tak til dig, som beder for andre...
Tak Gud, at vi må være dine børn og indbyggere i dit kongerige allerede
nu – og når du kommer igen.
Tak!

STOLE TANKER MED ANKER
Anker Kjøller har arbejdet med at fælde
træer for at give mere lys og luft ved kirken.
Anker fortæller:
”Philip Vesthald har lavet det meste på
stolen, vi har fældet træet, og skåret stammen op til planker. På stolen kan man sætte
sig og tænke over livet, om prædikenen var
god, eller om man alligevel ikke skal tage
med til fællesspisningen.“

KIMS SMS-SERVICE
Har du lyst til at få en smshilsen fredag aften med en lille
tanke om sabbattens bibelstudie? Den må gerne udfordre
dig og minde dig om, at du er
velkommen. Du er velkommen
til at melde dig til, uanset hvor
du kommer, eller om du kommer! Send blot en sms til Kim
Vesthald på 6126 2598.

KÆRE MENIGHED I NÆRUM
Tusind tak for al venlighed, blomsterhilsener og deltagelse
agelse i
else i kirken
forbindelse med fars (Kurt Christiansen, red.) bisættelse
inden jul. En speciel tak til menighedssøstrene, som gjorde en
kæmpe indsats i forbindelse med sammenkomsten bagefter.
Tusind tak!
Kærlig hilsen Flemming og Laila med familier

Nærum menigheds 100 års jubilæum
Skodsb

Vi havde en
skøn jubilæumsdag
sabbatten den 25. januar.
Der var hyggeligt samvær,
masser af sang og musik, Guds
Ord og anekdoter fra gamle
dage – og masser af mad i
den festligt pyntede menighedssal! Tak til alle, der
medvirkede, og tak til
alle, der kom!

Gudstjenester februar 2020

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 1. FEBRUAR
10.00 Bibelstudium: Fra stolthed til ydmyghed
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes

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

(Kollekt: Digital evangelisme)

SABBATTEN DEN 8. FEBRUAR
10.00 Bibelstudium: Fra arrogance til ødelæggelse
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 15. FEBRUAR
10.00 Bibelstudium: Fra selskab med løver til selskab med engle
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup

MENIGHEDSLEDERE:
Birgit Mtiliga, 2348 9791
Christoffer Struksnes, 6128 1812
Daniel Birch, 6021 4210
Nils Rechter, 2790 2802
Ulrik Schiermer, 2263 9164

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 18. februar
17.00 Bibelfortælling og aktivitet
18.00 Aftensmad

KASSERER:
Flemming Petersen, 2298 1438
flempe2860@gmail.com

SABBATTEN DEN 22. FEBRUAR
Temadag med Line Nielsen: Alle har brug for at blive elsket
10.00 Første del:
”Gud ser!“
11.15 Anden del:
”Jesus er svaret!“

SPEJDER:
Per Hogne Hansen, 2211 7559
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 29. FEBRUAR
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Fra besmittelse til renselse
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 7. MARTS
10.00 Bibelstudium: Fra syndsbekendelse til trøst
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
· 1. KVARTAL
BIBELSTUDIER

Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
bamselone@mail.dk
Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk

(Kollekt: Himmerlandsgården)

Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530

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

Menighedens kontonr.
0454 4080507720
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Daniels Bog

MENIGHEDSBLAD:
Carsten Thomsen, 4082 7772
pxicarsten@icloud.com

