NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Du skal ikke være
bange, for jeg passer
på dig, du skal ikke
være fortvivlet, for jeg
er din Gud. Jeg giver dig
styrke og hjælper dig,
min stærke hånd holder
dig fast.
Esajas’ Bog 41,10; Bibelen 2020
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Klumme

Syndens afstand

Af Michael Bidstrup

Lige siden Adam og Eva spiste af frugten og fravalgte Guds ledelse, har
Gud skulle leve med COVID-19 lignende afstandskrav til sine elskede
børn. Den absolutte renhed og retfærdighed, som Gud er, blev fra den
ene dag til den anden dødsens farlig for menneskene. Den fuldkomne
godhed eliminerede simpelthen den ondskab og syndighed, som kom
for tæt på, ligesom papir nær en glohed esse.

HUSK de gode corona-manerer

Gud var tvunget til at holde afstand og kunne kun tale på afstand og
vise sin godhed igennem det øvrige skaberværk. Selv præsterne måtte
så at sige afsprittes via offersystemet, før de kom ind i Guds nærvær i
det allerhelligste.
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MENIGHEDSBREVE
Marianne Dyrud har ønsket
at flytte sit menighedsbrev til
Tyrifjord.
Nicklas Risager vil gerne flytte
sit medlemskab til Vejlefjord.
Vi ønsker dem alt godt og
håber, de begge har lyst og
mulighed for at komme på
besøg engang imellem!

Guds midlertidige løsning er, at vise mennesker sin godhed på afstand
igennem naturen, fortællingen om sine retfærdige gerninger og Helligåndens virke.
Guds permanente løsning er at afskaffe ondskaben og behovet for
afstand ved at gøre menneskene rene og gode i lighed med sig selv. Det
gjorde han ved selv at blive menneske, fjerne behovet for afstand og
overvinde både ondskaben og døden. Nu er forhænget til det allerhelligste fjernet, vi kan i Jesus nærme os Gud, og han kan tage bolig i os:
”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.
Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men
I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I
erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.”
Joh 14,18-20

BESØG AF THOMAS MÜLLER OG BJØRN OTTESEN
TIRSDAG DEN 27. OKTOBER KL. 19.00
Bjørn Ottesen er leder for Adventistkirkens afdeling for evangelisme
og mission, og han og Thomas tager ud til menighederne for at lytte,
informere og inspirere. Unionen har forskellige ressourcer til rådighed,
som vi kan benytte os af i menighedens udadvendte arbejde.
Kom og lyt med – der vil selvfølgelig også være mulighed både for
dialog og spørgsmål.

Kommende arrangementer
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Vi er i fuld gang med at planlægge spaghettigudstjeneste, der lever op
til alle afstandskrav, samtidig med at vi stadig kan undres over Gudsfortællingerne, være kreative og fejre festmåltid sammen. Spaghettigudstjenester bliver 2. torsdag i måneden, næste gang 12. november.

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

MAD OG BIBELSTUDIE

SPEJDER
ARRANGEMENTER

Hver 2. mandag mødes 5-8 unge med præsten til Mad og Bibelstudie.
Efter vi har lavet mad og spist sammen, snakker og studerer vi Bibelen. I øjeblikket gennemgår vi Apostelenes Gerninger. Snak med
Michael, hvis du også har lyst til at være med.

Tirsdag den 6. oktober
Patruljeaften om kort

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
Bygningsvedligehold
Dele af loftet over glasgangen har i længere tid været nedtaget grundet vandskade. Oprindeligt blev tagrenden repareret, men der var også
utætheder i taget, som af flere omgange blev repareret. Nu er taget tæt
og konstruktion og isolering endelig udtørret. Loftet vil snarest blive
reetableret. Tagrender og udhæng på resten af bygningen vil inden
vinter blive tætnet og repareret.
Økonomi
Daniel oplyser, at menighedens økonomi kun er lidt ramt
af forårets nedlukning. Der har været færre indtægter og
gaver, men også færre udgifter. Tak fordi du fortsat støtter
menigheden!
RUDERSDAL SOMMERKONCERTER I NÆRUM
ADVENTISTKIRKE
Den 18. august spillede Rudersdal Kammersolister værker
af Elgar, Nordentoft og Bolio i koncerten ”Symfoni for 5“.
Koncerten var en del af 10 koncerter i Rudersdal i august.
De var meget glade for at give koncert i vores kirke og
overvejer at komme forbi igen næste år til august.

Tirsdag den 20. oktober
Patruljeaften om reb og
splejsning
Tirsdag den 3. november
Patruljeaften – Bivuak i
skoven i mørke
Tirsdag den 17. november
Patruljeaften – vi laver
spejderbælter

Gudstjenester oktober 2020

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 3. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Uddannelse i Edens have
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: ADRA, katastrofeoffer)

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

SABBATTEN DEN 10. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Familien
11.15 Gudstjeneste: Daniel Birch (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

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

SABBATTEN DEN 17. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Guds lov som lærer
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 24. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Herrens øjne: Det bibelske verdenssyn		
11.15 Gudstjeneste: Paul Birch Petersen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
Missionsmøde tirsdag den 27. oktober
19.00 Bjørn Ottesen og Thomas Müller holder inspirationsmøde
om evangelisme og mission
SABBATTEN DEN 31. OKTOBER
10.00 Bibelstudium: Jesus, den store lærer
11.15 Gudstjeneste: Lasse Bech (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Vibeke Heltborg, 4580 1995 / vibekeph@gmail.com
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Catarina Rørvik, 4026 9636
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Det er nu tid til at bestille lektiehefter for næste år.
Hvis jeg ikke hører andet fra dig, bestiller jeg samme
antal, som du fik i år. Hvis du ønsker at ændre noget,
giv mig da besked senest 19. oktober.

KASSERER:
Daniel Birch (midlertidigt),
6021 4210, mail@danielbirch.dk

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

SABBATTEN DEN 7. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Flere lærdomme fra den store lærer
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Bibelstudiehæfter 2021

MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018

Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk
Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720

