NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Håbets Gud fylde jer
med al glæde og fred
i troen, så at I bliver
rige i håbet ved Helligåndens kraft!“
Romerbrevet 15,13
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naerum.adventistkirke.dk

Emil Gungaard er ”teknikmand“
på optagelserne fra Nærum til
webkirke.dk

Klumme
Af Carsten Thomsen

Døden gør
livet værdifuldt.
Kendte vi ikke mørket, værdsatte vi ej lyset.
Salomons ord om livets kontraster: en tid til …. en tid til .…
Kontraster, modsætninger, sider af samme liv.
Den sorte, truende tordensky,
passeret, står som et kridthvidt slot
badet i solens livsgivende lys.
Jesus, ved hans død,
ville fjerne dødsfrygtens sky.
Hans død gav mit liv værdi.
Hans ord til den skyldtyngede røver
gav ham liv i hans dødsstund.
Én ting ved vi:
livet har dødelig udgang.
Og én ting tror vi:
Gud giver liv og frihed for frygt.
Nu.
Livets op- og nedture,
ekstasen på høje tinder,
desperation i dybe dale.
Det er livets lod.
Troen giver ro og perspektiv.
Mod i mørket, livskraft i lyset.
Troens følgesvende: tvivl og uro, gør troen des mere vidunderlig,
når den kommer tilbage og fylder os med taknemmelighed.
Se på fuglene: uden bekymring om skæbne eller frelse.
Hans frelse er:
Frihed for frygt, skyld, skam.
Perspektiv at ”hver dag er en sjælden gave“.
Tro og håb på ”evigt liv“ allerede begyndt.
Livet er vidunderligt!

Kommende arrangementer
OG DER BLEV LYS
Her mens der ikke har været gudstjeneste i kirken, er der gået lys op
for præsten. Han har brugt lidt af corona-tiden på at installere 66 nye
LED-pærer i kirkens 6 lamper. Nu kan lyset igen dæmpes f.eks. til en
stemningsfuld sangaften. Samtlige pærer på fuld styrke bruger nu
under 10% af de gamle, og når dæmpet ca. som 1 pære brugte før.
I menighedssalen bliver der også bedre belysning. Skodsborg donerede for mange år siden 17 flotte PH-lamper til kirken. De vil nu endelig
blive hængt op med nogle kraftigere pærer, som stadig kan dæmpes til
den helt rette stemning.
ARBEJDSDAGE 7. OG 14. JUNI
Der er behov for rigtig meget vedligeholdelse, reparation og rengøring
af vores kirkebygninger. For ikke at være alt for mange samtidig og
give flere mulighed for at hjælpe bliver der 2 arbejdsdage inden sommerferien.
Der er mange forskellige opgaver, som alle uanset alder og forudsætninger kan hjælpe med. Tag gerne eget værktøj, haveredskaber og rengøringsartikler med, så vi både minimerer smittespredning og undgår
at skulle vente på hinanden eller mangle udstyr.

AHA-MANDAGE
AHA mødes mandage i
ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til
europæiske lande, hvor der
er fattigdom.
SPEJDER
ARRANGEMENTER
Der bliver desværre ikke
nogen spejdergudstjeneste
med nåluddeling i år. I stedet
afsluttes året på tirsdag den 9.
juni, som er sæsonens sidste
spejderaften. Her vil der selvfølgelig blive uddelt nåle og
duelighedstegn m.m.
Næste sæson begynder i
slutningen af august eller
begyndelsen af september.

Vi begynder kl. 10 begge dage, men fordel jer gerne over dagen og aftal
fælles projekter at samarbejde om. Vi ses!
WEBKIRKE.DK
webkirke.dk blev til meget hurtigt, efter Danmark corona-lukkede.
Med kræfter fra Adventistkirkens medieafdeling og mange frivillige
timer fra medlemmer rundt om i landet, er det lykkedes at sammensætte varierede programmer hver sabbat. Vores kirkesal i Nærum blev
omdannet til studie for paneldebat / ”rundbordssamtale“ for bibelstudiet. Der er også blevet optaget musik, hvor flere af vores medlemmer
har medvirket, og musikere er kommet hertil for at blive optaget.
webkirke.dk er et tiltag, som Unionen planlægger at fortsætte med –
ikke kun som en service for menighedsmedlemmer, som har svært
ved at komme i kirke, men også som udadvendt mission. Formen er
endnu ikke fastlagt, men projektet er for godt til at nedlægge, selv om
krisen aftager!

Da Per Hogne Hansen har
hevet teltpælene op og flyttet
til Norge, står troppen pt uden
tropsfører.

Af Michael Bidstrup

MENIGHEDSSALEN SOM KLASSELOKALE
Siden 18. maj har Nærum Privatskole brugt menighedssalen som
klasselokale for 7.-8. kl. for at kunne leve op til sundhedsministeriets
krav om afstand m.m. i disse corona-tider. På hverdage vil de fleste
indvendige døre være låst for at minimere rengøring. De ældste elever
elsker deres kæmpe klasseværelse og friheden fra de mindre klasser.
Indtil videre låner skolen menighedssalen frem til sommerferien.
En løvspringstur i skoven er både hyggelig og giver
masser af mulighed for at holde god afstand.
Heldigvis behøver snobrød ikke at tage sig af
retningslinjerne...

Børnelejr

mest for

SJOV

ONLINE

GÅ IKKE GLIP AF BØRNELEJR ONLINE
Det bliver en noget anderledes børnelejr i år! Lejren bliver for børnenes vedkommende mest online, men vi håber også, at vi kan
samle lokale grupper i kirker eller private hjem i løbet af ugen.
Børnene får tilsendt en kasse med spændende materialer ved
tilmelding. Her er masser af inspiration og ideer til aktiviteter, og links til både live-begivenheder og små film i løbet
af uge 27. Gå ikke glip af denne enestående mulighed. Pris:
100 kr. for SABUS-medlemmer / 200 kr. for ikke-medlem.
Mere info og tilmelding på børnelejr.nu

TEEN Connect

UGE 28 · 5.-12. juli

TeenConnect er vores alternativ til TEENcamp denne sommer.
Det bliver vores online mulighed for at ”connecte”, hygge, grine,
snakke og være #sammenhverforsig.
TeenConnect er ikke ét enkeltstående event, men snare en samlende
paraply for en række forskellige events og måder, vi kommer til at
interagere på i løbet af ugen. Det kommer vi til at gøre med afsæt i
hjemmesiden teenconnect.dk, som bliver stedet, hvor det hele foregår.
Hjemmesiden er dog først klar til at gå i luften fra uge 25. Hold øje med
SABUS’ hjemmeside, Facebook eller Instagram.
Se mere og tilmeld dig på sabus.dk/aktivitet/teenconnect

PÅ GENSYN
Mens kirkebygningen har været lukket, er vi desværre blevet lidt
færre. Vi ser frem til den glædelige dag, hvor sorg og savn vil være
fortid for altid.
”Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret,
hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er“ 1 Joh 3,2.
Ann-Mari Panduro-Olesen sov ind 12. marts. Døtrene Laila,
Grethe og Mari-Ann tog afsked med deres mor i Vedbæk kapel.
Når tid gives, vil der blive afholdt en mindestund, hvor menigheden også kan sige farvel og på gensyn.
Aksel Kjøller blev næsten 100 år. De sidste 8 år boede han på
Søndervang i Fakse. Familien, som inkluderer ikke mindre
end 10 børnebørn og 15 oldebørn, planer på at invitere til en
mindestund for Aksel efter sommerferien
Irene Pedersen sov ind 2. pinsedag på Gentofte hospital efter
kort indlæggelse. Begravelsen vil finde torsdag 11/6 direkte på
Søllerød kirkegård for den nærmeste familie.

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.

EN HILSEN FRA VORES NYESTE MEDLEM
Henrik og Wládvia Jeppesen er blevet gift i Brasilien og er glade og
lykkelige. De prøver på at få permanent opholdstilladelse/visum
både i Danmark og Brasilien, men det er ikke let hverken her eller der.
Henrik rejste til Danmark midt i marts, og efter planen skulle Wládvia
følge efter nogle få uger senere. Men så kom rejserestriktionerne pga.
COVID19, så pt glæder de nygifte sig meget til at se hinanden igen.
Henrik fortæller at han bruger en del af ventetiden på at læse hele
Det Gamle Testamente i den nye 2020-oversættelse.

SOMMERHUS UDLEJES
Trænger du til fred og ro i smuk
natur direkte til Isefjorden, kan
du leje Bodil og Vagner Lunds
sommerhus. Huset er på 93 m2,
har 6 sovepladser og ligger helt
fantastisk smukt på Nakkehage
Strandvej tæt på Rørvig. Kontakt
Bodil Lund på tlf. 4588 4865.

REGNSKAB FOR 2019
Nærum Adventistkirkes regnskab
for 2019 viser resultater på niveau
med tidligere år. Medlemmernes
givervilje er fortsat meget stor,
og det vil vi gerne takke for. Over
317.000 kr. er givet til menighedens
arbejde – foruden de store beløb,
som I giver til missionsarbejde i
resten af landet og verden.
Udgifterne bærer præg af store
engangsudgifter, hvilket i 2019
især var det nye flygel. Det kostede
180.000 kr., men en del af pengene
var indsamlet i 2018. Så selv om
regnskabet viser et underskud på
ca. 22.000 kr., henter vi 102.000 kr.
fra flygelopsparingen. Den samlede påvirkning af egenkapitalen
bliver derfor positiv, og vi har ved
årets udgang en fri egenkapital på
295.000 kr. Hertil kommer byggefonden på 149.000 kr.
2020 bliver et mærkværdigt år,
også for menighedens økonomi.
Manglende aktivitet i 3 måneder
sætter sine spor, også i økonomien. Vi håber, at du vil tænke på at
støtte menighedens arbejde, også
selv om kirken har været lukket.
Brug gerne MobilePay (31530) eller
bankoverførsel, som er garanteret
smittefri!
Er du interesseret i at studere det
komplette regnskab, kan du henvende dig til Daniel Birch, som
ligger inde med nogle ekstra print.
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Flemming har desværre måttet sige fra til opgaven som kasserer
for menigheden. Daniel har derfor indvilget i at påtage sig opgaven
indtil videre, mens bestyrelsen finder en permanent afløser. Har du
gode forslag, eller kunne du tænke dig at hjælpe, så kontakt gerne
Michael eller Daniel.

Gudstjenester juni og juli 2020

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 6. JUNI
10.00 Bibelstudium: Bibelen som historiebog
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Korrespondanceskolen)

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

SABBATTEN DEN 13. JUNI
10.00 Bibelstudium: Bibelen som profetistk bog
11.15 Gudstjeneste: Marianne Dyrud (Kollekt: Spejderne i Nærum Trop)

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

SABBATTEN DEN 20. JUNI
10.00 Bibelstudium: Vanskelige tekster
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 27. JUNI
10.00 Bibelstudium: At leve med Guds Ord		
11.15 Gudstjeneste: PitStop (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 4. JULI
10.00 Bibelstudium: Hvorfor vidne?
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: SABUS)
SABBATTEN DEN 11. JULI
10.00 Bibelstudium: Det personlige vidnesbyrds kraft
11.15 Gudstjeneste: Daniel Birch (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 18. JULI
10.00 Bibelstudium: At se mennesker med Jesu øjne
11.15 Gudstjeneste: Kai Busk (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 25. JULI
10.00 Bibelstudium: Bønnens kraft: Bed for andre
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 1. AUGUST
10.00 Bibelstudium: At vidne med Helligåndens kraft
11.15 Gudstjeneste: Carl-David Andreasen (Kollekt: Vejlefjordskolens elevfond)

MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018
KASSERER:
Daniel Birch (midlertidigt),
6021 4210, mail@danielbirch.dk
SPEJDER:
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

