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KLUMME
Af Carsten Thomsen

Den ultimative ”Cancel“
I den senere tid har Cancel-bevægelsen (som på dansk betyder
”annullér“ eller ”bandlys“) spredt sig fra USA til store dele af verden.
Den stiller skarpt på uacceptable holdninger og adfærd samt ordforåd.
Gamle statuer væltes, kendisser bliver dømt i folkedomstolen, flødeboller og ispinde får nye navne, visse former for forskning bandlyses,
og upopulære foredragsholdere er ikke længere velkomne på mange
universiteter. Meget af det, som belyses, er et berettiget opgør med
fortidens synder, som mange har været blinde for, men kammer nogle
gange over med lynjustits og fordømmelse.
Derved bygges desværre skarpe fronter. Tolerancen mellem anklager
og anklaget bliver tyndslidt. Dialogen fordamper. Engageret lytning og
forsøg på gensidig forståelse glemmes i kampens hede.
Det er her at kristendommen kan tilbyde den ultimative ”Cancel“-kultur: Tilgivelsen og næstekærligheden. At vi hverken skal være dommer eller føle os fordømt. At det er Gud som dommer, der ønsker at
dømme mildt og tilgive. Han sletter vores intolerance og fejlslagne
nidkærhed, og giver os et nyt hjerte. Han tilskynder os til at bygge
broer og ikke grave dybe grøfter. Han beder os at se i spejlet og gribe i
egen barm, erkende vores svagheder, omfavne dem vi er uenige med,
og sammen blive befriet og løftet op af Guds kærlighed og tilgivelse.
Jesus på korset, i det ultimative opgør, sagde ”Cancel“ til alles fejl og
mangler, og tilbød frelsen frit til alle.
”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket
jer“ (Johannesevangeliet 15,12).

VELKOMMEN IDA
Vi byder Ida Ny Frederiksen hjerteligt velkommen i vores menighedsfamilie. Må du altid føle dig fuldt ud accepteret, præcis som du er!
Vi håber, at du fortsat vil være med til at skabe et inkluderende fællesskab, hvor vi også byder andre ind. Din dåb, dit vidnedbyrd og dine
lovsange er til stor inspiration for os alle – tak for det!
Velkommen, nu, før og altid!

Det sker i Nærum menighed
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Foråret sluttede med første, sidste og eneste spaghettigudstjeneste
torsdag den 10. juni. De fem familier fra skolen og to fra menigheden
hyggede sig udenfor med lignelsen om sennepsfrøet og aktiviteter som
at bygge fuglereder, plante frø, tegne kreativt træ med græskarkerner
som blade og bygge skjul med to af menighedens unge. Bente, Alison
og Marianne lavede lækker mad til alle.
Vi glæder os til efter sommerferien, hvor flere af de nye elever på
skolen allerede har sagt, at de kommer.
STOR SPEJDERAFSLUTNING
Bålpladsen og græsplænen var fyldt med glade spejdere og
forældre tirsdag 15. juni hvor ikke mindre end 30 tumlinge
og spejdere fik deres nåle og diplomer. Efter ceremonien i
kirken blev der lavet snobrød, spist kage og hygget til den
helt store guldmedalje. De sidste par gange er der kommet
rigtig mange nye børn til og også et par patruljeførere fra
bl.a. Cafékirken og kirkens nærområde.
MOUNTAIN LIONS
Måske er der nogen, der har lagt mærke til, at
en gruppe af de unge mænd fra PitStop står
og pusler med deres cykler efter gudstjenesten om sabbatten. Hvis I har lyst til at se, hvordan de kan lide
at gå i skoven sabbats eftermiddag, så prøv at gå på YouTube og søg på Geel Skov. Se efter logoet Mountain Lions – så det
videoer fra ”vores drenge“ på sporet!
SEPTEMBER I HVILENS TEGN
Til september skal vi udforske hvilen sammen sabbats formiddag. Paul
Birch Petersen og Anne-May Müller kommer med spændende vinkler på temaet i gudstjenestetiden. Der bliver også mulighed for andre
arrangementer. Tænk allerede nu på, om du har naboer eller venner,
som du har lyst til at invitere med i kirke. Adventistkirken Danmark
lancerer samtidig en hviledagskampagne med videoer, artikler, hjemmeside, undervisningsmateriale og to sabbatsmagasiner, hvor det
første bl.a. indeholder et spændende portræt med Bodil Jørgensen.

ADVENTISTKIRKENS
GENERALFORSAMLING
22.-23. JULI 2021
Midt i sommeren drager en
gruppe delegerede fra Nærum
menighed til Vejlefjordskolen
for at deltage i Adventistkirkens generalforsamling. Men
alle kan være med – se og lyt
til rapporter og forhandlingsmøder, der bliver live streamet
på gf2021.adventist.dk med
kodeordet gf2021. Du finder
også alle relevante papirer, som
du kan læse og downloade.

Gudstjenester juli og august 2021

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 3. JULI 2021
10.00 Bibelstudium: En fortravlet tilværelse
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: SABUS)

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

SABBATTEN DEN 10. JULI 2021
10.00 Bibelstudium: Hvileløs og oprørsk
11.15 Gudstjeneste: Anker Kjøller (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. JULI 2021
10.00 Bibelstudium: Roden til rastløshed
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 24. JULI 2021
10.00 Bibelstudium: Hvilens pris
11.15 Gudstjeneste: Gunnar Pedersen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 31. JULI 2021
10.00 Bibelstudium: ”Kom til mig...“
11.15 Gudstjeneste: Jan-Gunnar Wold (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 7. AUGUST 2021
10.00 Bibelstudium: Hvile i familien
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Adventnyt)
SABBATTEN DEN 14. AUGUST 2021
10.00 Bibelstudium: Hvile, relationer og genoprettelse
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 21. AUGUST 2021
10.00 Bibelstudium: Fri til at hvile
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 28. AUGUST 2021
10.00 Bibelstudium: Hvilens rytme
11.15 Gudstjeneste: Oplyses senere (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
Tag webkirke.dk med på ferie – nye udsendelser hver uge
Rundbordssamtale kl. 10.00 – gudstjeneste kl. 11.00
”Dagens bibelord“ udkommer dagligt, ”Aftenkirke“ fredag kl. 20.00

MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 2382 1018
KASSERER:
Daniel Birch (midlertidigt),
6021 4210, mail@danielbirch.dk
SPEJDER:
Catarina Rørvik, 4026 9636
Christina Neesgaard, 4248 4501
Heidi Birch, 2972 4147
MENIGHEDSBLAD:
Carsten Thomsen, 5180 3327
pxicarsten@icloud.com
Bjørn Krøll Nielsen, 6094 4929
bamselone@mail.dk
Bente Schledermann, 9390 7707
bente.schledermann@adventist.dk
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