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Sådan har jeg talt til jer,
for at I skal have fred
i mig. I verden har I
trængsler; men vær
frimodige, jeg har
overvundet verden.
Joh 16,33
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Klumme
Af Carsten Thomsen

”Herre, du ransager mig

Hvem er det...

og kender mig. Du ved, om

Fornyligt hilste jeg på en af de unge fra Pit Stop og spurgte, hvem han
var. Og pinligt, følte jeg, da jeg genkendte ham, både af navn og
udseende.

jeg sidder eller står, på lang
afstand er du klar over min
tanke; du har rede på, om
jeg går eller ligger, alle mine
veje er du fortrolig med. Før
ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud,
Herre“ (Sl 139,1-4).

Pinligt! Men det er langt mere pinligt at ikke kende hinanden end at
hilse og spørge en gang for meget …og få et billigt grin. Men jeg har
fundet ud af, at vi er mange, der ikke kender hinanden.
Jeg er af natur lidt socialt sky og kan have det svært med at ”mande”
mig op til at hilse på de jeg ikke kender. Men jeg har fundet ud af, at
når jeg gør det, kan det blive til en hyggelig samtale, der giver varme.
Og når vi kender hinanden, bliver det lettere til de dybere samtaler i
en større fællesskabsfølelse.
Når vi er mange medlemmer, er det naturligt med ”grupper”, som har
det godt sammen. Det kan opfattes som ”kliker”, men kun hvis de
lukker sig ind i sig selv. Derfor er det en kunst, både for eksisterende
grupper og “nye” at vise opmærksomhed og snilde for at være åben for
at integrere hinanden i det naturlige flow, der er i menigheden.
Og så til sidste en kæphest: Når vi nævner andre, især fra talerstolen,
husk både fornavn og efternavn, så vi ikke virker indspist og indforstået.

Kommende arrangementer
SKOLEGUDSTJENESTE
Sabbatten den 14. marts er det vores lokale menighedsskole som står
for gudstjenesten. Det vil være en god dag til at invitere børn og børnebørn med i kirke. Det er en af årets vigtigste sabbatter, hvor vi alle kan
støtte op om det store missionsarbejde, der hver dag gøres på Nærum
Privatskole. Temaet for skolegudstjenesten er “Fællesskab”, så kom og
vær med til at vise menighedsfællesskabet fra sin bedste side. Kom og
mød børn, lærere og forældre fra skolen.
TEENKLUB OG DÅBSFORBEREDELSE
Da flere af vores fantastiske teenagere har besluttet sig for dåb, mødes
vi fast til hygge, mad og bibel. Vi besøger hinanden, sidst var vi hos
Benjamin Vesterager og 12. marts er vi inviteret op til Nicklas Fejersen.
Den 25. marts skal vi bowle sammen med teenagerne fra resten af de
Sjællandske menigheder.

AHA-MANDAGE
AHA mødes mandage i
ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til
europæiske lande, hvor der
er fattigdom.
SPEJDER
ARRANGEMENTER
3. marts kl. 18-20:
Fælles aften
17. marts kl. 18-20:
Patruljeaften
31. marts kl. 18-20:
Patruljeaften

Anne-May og Michael

14. april kl. 18-20:
Patruljeaften

DELEGEREDE TIL GENERALFORSAMLING

26. april kl. 14.00-18.30:
Sheltertur med aftensmad

Den 20.-24. maj er der årsmøde og generalforsamling på Himmerlandsgården. Generalforsamlingen
er Adventistkirkens højeste myndighed og består af
delegerede fra hele Unionen. Alle menigheder vælger
delegerede, som får tale- og stemmeret på generalforsamlingen. På den
måde kan vi være med til at forme Adventistkirken for de næste fire år.
Nærum menighed har vi lov til at vælge 23 delegerede. De delegerede
registreres i god tid og får tilsendt sagspapirer med rapporter og regnskab fra Unionen, så man kan forberede sig på forhånd. Skal du til årsmøde, og banker dit hjerte varmt for Adventistkirkens fremtid, så meld
dig som mulig delegeret til præsten eller en fra bestyrelsen. Listen med
delegerede skal godkendes af menigheden. Læs mere om det at være
delegeret i årsmødetillægget, som blev sendt ud sammen med Adventnyt i februar eller find det på online på adventist.dk/ressourcer.
HAPPYHAND
HappyHand har åbent søndage og alle hverdage. Der er brug for
hjælp til salg og sortering i butikken og samtale med kunderne.
Tal med Berit Elkjær, 2620 8105, hvis du kunne tænke dig at være med.

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 ☺

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Der der spaghettigudstjeneste
2. tirsdag i måneden. Forårets
spaghettidatoer er: 10/3, 14/4,
12/5 og 9/6. Husk tilmelding
på 2927 7738, så vi kan beregne
mængden af mad.

Gudstjenester marts 2020

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 7. MARTS
10.00 Bibelstudium: Fra syndsbekendelse til trøst
11.15 Gudstjeneste: Anker Kjøller (Kollekt: Himmerlandsgården)

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

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 10. marts
17.00 Bibelfortælling og aktivitet
18.00 Aftensmad

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

SABBATTEN DEN 14. MARTS
10.00 Bibelstudium: Fra krig til sejr
11.15 Gudstjeneste: Skolegudstjeneste (Kollekt: Nærum Privatskole)
SABBATTEN DEN 21. MARTS
10.00 Bibelstudium: Fra nord til syd til det herlige land
11.15 Gudstjeneste: Nadvergudstjeneste
Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 28. MARTS
Fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: Fra støv til stjerner
11.15 Gudstjeneste: Daniel Birch (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 4. APRIL
10.00 Bibelstudium: Vores enestående bibel
11.15 Gudstjeneste: Kasper Struksnes (Kollekt: Menighedsskolerne)

KASSERERSKIFTE

Vi vil gerne sige stor tak til Daniel Birch for
det arbejde, han har gjort som kasserer for
menigheden gennem en årrække. Stafetten
er nu givet videre til Flemming Petersen.
Det er måske ikke alle, der kender Flemming,
men han er en utrolig rar mand, pålidelig
m
og god til tal. Derudover er han god til
o
at køre motorcykel og medlem af den
a
kristne motorcykelklub ”Exodus”.
k

MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018
KASSERER:
Flemming Petersen, 2298 1438
flempe2860@gmail.com
SPEJDER:
Per Hogne Hansen, 2211 7559
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501
MENIGHEDSBLAD:
Carsten Thomsen, 4082 7772
pxicarsten@icloud.com
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
bamselone@mail.dk
Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk
Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720

