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KLUMME

En Gud der ikke ønsker at holde afstand

Af Michael Bidstrup

Vi har nu i snart ni måneder levet med en række anbefalinger
om minimal fysisk kontakt, afstand til andre mennesker, hyppig
håndvask og andre forbud og påbud for at begrænse smitte med
COVID-19. I Danmark har vi heldigvis haft et forholdsvist lavt
antal smittede og døde, ligeledes forholdsvis milde restriktioner.
Lige siden syndefaldet har Gud levet med en uønsket afstand til
os mennesker. Med syndens indtog kom mistillid, afstand og død.
Hans skabninger, som var skabt til nære relationer og sameksistens med Gud, endte i stedet med frygt for Gud og fravalg af Gud.
Denne afstand skabte hurtigt misforståelser af, hvordan Gud er,
og de ting Gud gør.
I begyndelsen kunne Gud og mennesker frit mødes, tale sammen
og måske endda give hinanden et kærligt og varmt knus (1 Mos 1).
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Gud har utallige gange og på utallige måder forsøgt at mindske
afstanden, frygten og mistilliden imellem Gud og mennesker.
Via Helligånden talte han til Kain, Noa, Abraham, Isak og Jakob,
Miriam, Debora og Hulda for bare at nævne nogle. Moses talte
med Gud ansigt til ansigt (2 Mos 33,11) og kom så tæt på Gud, at
hans ansigt bagefter strålede så meget, at israelitterne tildækkede
han ansigt for at kunne holde ud at se på ham.
Gud overkom også afstanden ved at kommunikere igennem drømme og syn. Guddommelige drømme til både forvirrede svindlere
som Jakob og selvoptagede statsledere som Nebukanesar, men
også til utallige profeter som videregav Guds budskaber til folket.
Gennem Jesus overvandt Gud fuldstændig den afstand, synden
havde skabt mellem Gud og mennesker. I Jesus kunne Gud igen
vandre sammen med, tale ansigt til ansigt og helbrede mennesker, ofte ved fysisk kontakt. Men ikke alene overvandt Jesus den
fysiske afstand, han overvandt også den mentale afstand og frygten, som havde forvrænget og ødelagt opfattelsen af Gud.
”Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal
blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet
Immanuel. Gud med os“ (Es 7,14.)

Kommende arrangementer
GUDSTJENESTE MED BESØG AF GOSPELKOR
Sabbatten den 5. december får vi besøg af Rungsted Gospel til gudstjenesten. Koret bringer “Gode
Nyheder” med stor glæde og entusiasme. De har
her i efteråret øvet i menighedssalen, da der ikke
var plads nok i Egedal, hvor de plejer at øve. Koret
ledes af Susanne Wiik.
Selvom at det ikke er et stort kor, bliver vi nødt
til denne sabbat kun at synge til bibelstudiet.
Gudstjenesten bliver uden fællessang for at kunne overholde afstandsreglerne.
JULEMUSIKGUDSTJENESTE
Ingen jul uden julekoncert, og det skal vi heller ikke snydes for i år.
Den 19.12. afholder vi Nærum menigheds julemusikgudstjeneste.
Julens smukke musik fremført af kor, kvartet, duet, harpe, fløjte,
flygel og orgel. Kom og nyd musik og sang og syng med på de skønne
julesange.
Velkommen til kirken, hvor vi overholder alle COVID-19 retningslinjer!
AHA-MANDAGE
AHA mødes ufortrødent mandage i ulige uger, hvor de sorterer,
reparerer og pakker tøj til europæiske lande, hvor der er fattigdom.
RENOVERING AF PITSTOP LOKALET
Søndag den 22. oktober var der arbejdsdag i kælderen.
PitStop-lokalet blev tømt, og der blev malet,
fuget, sat fodpaneler og nye lamper op. Der
kom så mange og hjalp, at der næsten var
for mange! Godt at der også skulle købes
nye lamper m.m., ellers havde der ikke været værktøj og malergrej til alle ;-)
Der mangler stadig lidt endnu, men kig
endelig indenfor og se, hvor lækkert det er
blevet.

SPEJDER
ARRANGEMENTER
Tirsdag den 1. december
Den totalt hyggeligste juleafslutning nogensinde! Vi
mødes på skovlegepladsen
i Skodsborg.
AFLYSNINGER
Julehygge for seniorer og
menighedens julemiddag er
desværre aflyst. Det har ikke
været muligt at finde en ansvarlig måde at afholde disse
arrangementer under de givne
omstændigheder.

Om at mangle tro ...
Corona rammer alle – også de i forvejen fattige og svage i Honduras i
Mellemamerika. HappyHand og andre velvillige sjæle har i årevis støttet med mad og anden hjælp til nogle af de allerfattigste børn i dette
land, så de blev fastholdt i skolen i stedet for at ende på gaden.
Hvad sker der i Honduras, når Corona rammer? Landet lukker ned,
hvilket i lange perioder har medført, at skolerne lukker og man må
kun gå ud på skift en dag om ugen. De fleste af de få, der havde arbejde, mistede det, og nøden blev endnu større, og for mange af de fattige
forsvandt håbet om en bedre fremtid.
I HappyHand besluttede bestyrelsen at sende et ekstra beløb til nødhjælp i Honduras fra overskud af penge til hjemløse i Danmark. Der
gik lang tid, og vi hørte intet fra de frivillige, der deltager i projektet.
Både Arne og jeg blev meget nervøse, og vi tog arbejdet i Honduras
op til revurdering. Er det tid at stoppe hjælpen? Vi kan ikke, i denne

tid, rejse ud for at hjælpe de
frivillige, og nogle gange må
man bare erkende, at man ikke
længere kan magte opgaven.
Samtidig ved vi, at de fattige
skolebørn, vi normalt hjælper,
er i stor krise lige nu. Familierne har intet at leve af – elendigheden er stor. Vi var meget
bekymrede, og for hver dag der
gik, kom beslutningen om at
standse hjælpen nærmere.
Så pludselig en dag kom der
både film, billeder og brev fra
Honduras. Det viste sig, at arbejdet var i fuld gang. Gruppen i den lokale adventistkirke havde haft
frygtelig travlt med at lindre nøden. Poser med nødrationer af mad
var delt ud til de allerfattigste familier i bjergene. Vinduer var sat i en
fattig families bolig. Familier uden fædre havde fået hjælp til selvhjælp
med opstart af en lille virksomhed. Samtidig blev menigheden næsten
hver uge velsignet med mennesker, der ønskede at blive døbt. Selv en
pige, vi for flere år siden have samlet ind til en kørestol til, blev kørt ud
i vandet og vippet bagover i kørestolen for at blive døbt i floden.

Gud velsigner stadig arbejdet i Honduras
– også selvom vi var ved at miste troen.
Vi er dybt taknemmelige, fordi Gud stadig
inspirerer frivillige til at gøre et kæmpe arbejde.
Corona skaber lige nu stor nød og elendighed for verdens fattigste. Det
er let at vende blikket indad i denne tid og blot fokusere på egen tryghed og sikkerhed. Men lad os ikke glemme, at corona gør livet endnu
vanskeligere for alle de mennesker, der i forvejen lider. Lad os bruge
vores tid, vores midler og muligheder for at gøre livet lettere for de
mennesker, der er i nød – de har brug for os.
Berit Elkjær

Lidt juletanker
Af Bjørn Krøll

”DET ER BEDRE AT TÆNDE ET LYS END AT FORBANDE MØRKET“
Juletid er også lysenes tid. Julebelysningen dukker frem alle steder – i
forretninger, på gader og i huse og haver, og stearinlysene tændes i
stuerne på de mørke aftner. Ren hygge – og vi ved, hvor vigtigt lyset er
for trivsel og vækst.
Lyset er uundværligt og er blevet fejret på mange måder gennem
tiden. Jesus opfordrer os til at være verdens lys, og en af vores vigtigste opgaver er derfor at sprede lyset. Måske er det ved at komme på et
venligt besøg med en juledekoration med lys i. Eller med en smagsprøve på julekagerne eller måske en invitation til at hygge og lave juleklip. Det kan også være, man kender nogen, der er alene juleaften.
Hold øjne og ører åbne og find muligheder for at tænde lys i andres
mørke, både i juletiden og i dagene, der følger, for ”Lyset er kommet
til verden. Det sande lys! Jesus Kristus, Verdens Lys!“
Glædelig jul!

SABUS MEDLEMSKAB – VIGTIGT!!!
Medlemsregistreringen på SABUS.dk er i fuld gang. Der er brug for
500 medlemmer under 30 år inden årets udgang, så hvad enten du
er spejder, med i børnebibelklub eller PitStop, så skynd dig at melde
dig ind (og betale)! Der er et rimelig stort tilskud fra DUF (Dansk
Ungdoms Fællesråd) på spil, som kommer hele SABUS til gode.

Se med på webkirke.dk
Webkirke er et evangelisk fællesskab for dig, der er troende, eller søger den kristne tro.
Nyt program hver lørdag: Rundbordssamtale kl. 10.00 | Gudstjeneste kl. 11.00
Tag en flyer i forhallen og del med nogen, der kunne have glæde af at se webkirke.
Programmerne bliver tilrettelagt, så alle uanset kirkeligt tilhørsforhold, kan føle sig
velkomne.

Hvilket træ skal din
gave ligge under i år?
I år er julen anderledes.
Corona har lukket verden ned,
men der er stadig mange,
der har hårdt brug for hjælp.
Når du giver en gave,
sender vi den dertil, hvor
du ikke selv kan komme,
men hvor der er allermest
brug for dig!
Støt din næste i Afrika og
Mellemøsten med årets
julegaver fra ADRA Danmark.
www.adra.dk

Skolesæt til Syrien
110 kr.

Grøntsagsfrø til Sudan
220 kr.

Ged til Etiopien
490 kr.

Mad til Yemen
720 kr.

Hus til Uganda
11.800 kr.

Gudstjenester december 2020

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 5. DECEMBER
10.00 Bibelstudium: Uddannelse i humanistiske fag
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Mission i Grønland)

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

SABBATTEN DEN 12. DECEMBER
10.00 Bibelstudium: Den kristne og arbejde
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes (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 19. DECEMBER
10.00 Bibelstudium: Sabbatten: at erfare Guds karakter og afspejle den
11.15 Gudstjeneste: Julemusikgudstjeneste v. Leila Kipper
(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

JULEAFTEN DEN 24. DECEMBER
13.00 Julegudstjeneste v. Michael Bidstrup, Daniel Birch m.fl.
(Kollekt: Hjemløse, HappyHand)

SABBATTEN DEN 26. DECEMBER
10.00 Bibelstudium: Himlen, uddannelse og evig lærdom
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 2. JANUAR 2021
10.00 Bibelstudium: Identitetskrise
11.15 Gudstjeneste: Ledergruppen og Michael Bidstrup
(Kollekt: Bibelselskabet)

INDSAMLING TIL HJEMLØSE OG HAPPYHAND
Også i år vil der i denne kolde tid blive sørget for hjælp til de hjemløse fra vores HappyHandbutik i København. Du kan være med
til at hjælpe både med uddelingen og med gaver i form af varm
beklædning og kolde kontanter. Vi sætter kurve op i forhallen, hvor
du kan lægge varmt tøj f.eks. sokker, vanter, halstørklæder, trøjer
og andet, der kan lune en hjemløs.
Tak for din hjælp, og en stor tak til personale og hjælpere i HappyHand, som gør det muligt for os at gøre lidt ekstra for de hjemløse.

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

