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”Ham, som formår med
sin kraft, der virker i
os, at gøre langt ud over
alt, hvad vi beder om
eller forstår, ham være
ære i kirken og i Kristus
Jesus i alle slægtled i
evighedernes evighed!
Amen.“
Efeserbrevet 3,20-21

November 2020
naerum.adventistkirke.dk

Benjamin Vesteragers dåb,
ved Skodsborg Strand,
sabbatten den 26. september

Jessica Rudholm er et varmt og følsomt menneske, som gerne
fortæller om sine personlige oplevelser med troen. En sabbats
formiddag fortalte hun, hvordan hun henter mod og kræfter hos
Gud, når hun synes, at livet er svært. Det har hun nu skrevet
som en smuk bøn til Gud.

Hjælp mig, jeg er svag
Af Jessica Rudholm
Mit hjerte er i mørke,
mit sind er i kaos,
hele min dag føles som tørke:
mangel på håb, mangel på mod...
Hjælp mig du Herre, jeg føler mig så ene.
Jeg klynger mig til dig,
kun du kan hjælpe mig.
Med dig får jeg fred,
med dig får jeg ro;
for du svigter aldrig, du giver mig lindring,
så mit hjerte får lys,
mit sind falder til ro.
Uden dig var alting håbløst,
uden dig, var jeg altid modløs.
Din kærlighed overdynger mig,
dine engle omringer mig,
så jeg bliver løftet op.
Jeg mærker igen, at livet gi’r mening.
I livet med dig, kan jeg finde min vej.
For du svigter ej, men følges med mig,
frem mod lyset, frem mod fred.
Tak, kære Herre,
for din uendelige, almægtige og frem for alt stærke
KÆRLIGHED!

Kommende arrangementer
BEDEUGE 7.-14. NOVEMBER
I år prøver vi at lave et eller flere online bedemøder. En gruppe fra
FaceOut har her i foråret og over sommeren haft stor glæde af at
mødes via videochat og bede sammen. Tidspunkter for bedemøderne
fastsættes i samråd med deltagerne.
Fredag aften den 13. november vil vi fejre sabbattens begyndelse med
sang, musik og andagt i kirken kl. 19.00.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE ER FORTSAT PÅ PAUSE
Vi håber på, at det snart bliver muligt og forsvarligt igen at mødes for
at synge, tilbede, lave aktiviteter og spise sammen til spaghettigudstjeneste. Men indtil videre må vi holde pause.
PAS PÅ HINANDEN

SPEJDER
ARRANGEMENTER
Tirsdag den 3. november
Patruljeaften – Bivuak i
skoven i mørke
Tirsdag den 17. november
Patruljeaften – vi laver
spejderbælter
Tirsdag den 1. december
Den totalt hyggeligste juleafslutning nogensinde! Vi
mødes på skovlegepladsen
i Skodsborg.

I kirkesalen er stolene placeret, så vi alle kan synge med på salmerne.
Der er kun 4 stole pr. række, hvor én hustand/familie/par må sidde.
Der er fra myndighederne kommet krav om, at alle over 12 år skal
bære mundbind, når vi ikke sidder på vores pladser. Vi må dog godt
rejse os (eller knæle) ved vores stol uden at tage mundbindet på, så
længe vi ikke går rundt. Hvis du har glemt dit mundbind, kan du få
udleveret et ved hovedindgangen.
At passe på sig selv og hinanden betyder også at holde kontakt. Ring
eller skriv med dem, som isolerer sig derhjemme. På den måde er vi
menighed og et inkluderende fællesskab – omend på afstand.

HUSK de gode corona-manerer

Hyppig
håndvask
+ sprit

Mundbind
når vi går
rundt

DER SKULLE HAVE VÆRET SKOLEGUDSTJENESTE 28. NOVEMBER...
Det er desværre ikke muligt lige nu at være 100-150 ekstra børn,
forældre og bedsteforældre i kirken. Oprindeligt skulle vi have haft
skolegudstjeneste i foråret, og nu må vi aflyse/udskyde endnu engang!
Vi ser tiden an – vi er 71 elever og 8 lærere, som glæder os til at se jer –
forhåbentlig snart.
AHA-MANDAGE
AHA mødes mandage i ulige uger, hvor de sorterer, reparerer og
pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.

1 meter
(mindst)

2 meter
(3 stole)

Gudstjenester november 2020

Kontaktpersoner

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

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

SABBATTEN DEN 14. NOVEMBER
Coronavenlig nadvergudstjeneste
10.00 Bibelstudium: Tilbedelse i uddannelsen
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Global Mission, Bedeugeoffer)
		
SABBATTEN DEN 21. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Uddannelse og frelse
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)
		
SABBATTEN DEN 28. NOVEMBER
10.00 Bibelstudium: Menigheden og uddannelse
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)
		
SABBATTEN DEN 5. DECEMBER
10.00 Bibelstudium: Uddannelse i humaniora og videnskab
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup
(Kollekt: Adventsgaven til mission i Grønland)
		

Sikker nadver
Flere andre menigheder har på forskellig vis haft coronanadver
og delt deres erfaringer. Vi vil denne gang undvære fodtvætningen og sikre, at brød og vin uddeles på en forsvarlig måde.
Det er jo ikke nadveren eller vores deltagelse i den, som sikrer os
frelsen. Frelsen er vores igennem Jesu død og opstandelse – og
nadveren minder os om dette. Symbolerne kan hjælpe med at
gøre Jesu offer mere levende for os, og det er en højtidelig stund,
når vi mindes det sammen.
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