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Vores plads i det hele

Universet er en evig kilde til undren for mig. Nogle gange, når jeg kig-
ger op på himlen, undrer jeg mig over, hvad der mon ligger dybt bag 
skyerne og den uendelighed, der strækker sig over mig. For det meste 
er der simpelthen ikke andet at stille op med naturens storhed, end 
blot at betragte den – og beundre den. Og så kommer tankerne om 
min egen plads i det hele... 

Jeg kigger og betragter, men er der en eller nogen derude, der betrag-
ter mig eller os? Min tro får mig til at tage Jesus på ordet og bede:  
”Fader vor, du som er i himlene.” Ikke en jordisk fejlbarlig far, men  
vores himmelske far – Skaberen, ham, der står bag vores eksistens! 
Ham, som er mirakelmager. Ja, vi lever i et sjovt paradoks. Daglig- 
dagen kan på en gang virke så almindelig, men samtidig som en del  
af et stort overordnet mesterværk, hvor mesteren også er vores  
himmelske far. 

Jo, ens eksistens giver grund til eftertanke. Chancen for lige præcis 
min eller din eksistens synes at være helt vild samt tanken om, at der 
aldrig nogensinde har været en ”dig“ eller ”mig“ før, og aldrig vil der 
være en anden ”dig“ eller ”mig“ igen. Din fødsel var en meget normal 
og sædvanlig begivenhed – det sker jo for alle – men den var samtidig 
unik, sjælden og på en vis måde en usandsynlig begivenhed. 

Et citat, der ofte er tilskrevet Albert Einstein, siger, at ”der er to må-
der at leve dit liv på. En af dem er, at ingenting er et mirakel, og den 
anden er, at alt er et mirakel.” Det kan jeg godt lide. Jeg tror mysteriet 
ligger gemt i de ”normale“ og dagligdags ting, og jeg tror ikke, at alle 
mysterier er til at løse. Nogle gange skal man bare kigge op på him-
len og fortabe sig i tanken om den storhed, som vi er en del af og den 
fantastiske Gud, der står bag det hele. Tage Jesus Kristus på ordet, gå 
frem med en ”glad forvisning”, for – ”ja, selv alle jeres hovedhår er 
talt. Frygt ikke, I er mere værd en mange spurve” (Luk 12,7).

Kærlig hilsen 
Robert Fisher

Vil du lytte til en sang om Gud i de små ting, så kan du på Youtube  
finde sangen “Ordinary Miracles”: https://youtu.be/iZW5xtQMJFo

KLUMME

Af Robert Fisher

https://youtu.be/iZW5xtQMJFo


Det sker i Nærum menighed

SPAGHETTIGUDSTJENESTER I EFTERÅRET

Der er spaghettigudstjeneste den første tirsdag i måneden. Der er altid 
god mad, spændende bibelhistorier og kreative aktiviteter. Tilmeld din 
familie på SMS 29 27 77 38. De næste spaghettigudstjenester er den  
2. november og 7. december.

SPEJDERLIV I NÆRUM

Vi er kommet rigtig godt fra start med spejder i Nærum trop efter 
sommerferien. 35 glade og livlige, nysgerrige og seje spejderbørn har 
vi i troppen lige nu. Det er en fest hver gang vi mødes, for humøret 
er højt og lysten til at lære, samarbejde, blive udfordret og gense sine 
spejdervenner er stor!

Der er blevet fundet nye patrulje navne, bagt pandekager over bål og 
sejlet i kano på Mølleåen. Diverse duelighedstegn er godt i gang med 
at blive taget, og vi har endelig været på hyttetur igen i en skøn hytte i 
Sverige. 

Har du lyst, eller kender du nogen børn eller voksne, der har lyst til 
at være med, så kan vi godt forstå det, for spejder er sjovt og alle skal 
være så velkomne. Vi førere er ikke i tvivl, vi har Danmarks sejeste 
spejderbørn i Nærum Trop! 

Spejderne mødes til spejderaften den 9. november kl. 18-19.45 – og så 
er der juletur til Kongelejren den 26.-28. november. Den 7. december er 
der juleafslutning i Nærum kl. 18.30-20.00



BIBELKLUB FOR BØRN! Hver lørdag kl. 10.00-11.00

Så er der fuld knald på bibelklubberne igen! Vi begynder, som vi  
plejer, med sang i menighedssalen, hvorefter vi deler os 3 grupper: 
0-6 år, 7-12 år og 13+. For de to yngste grupper er der med udgangs-
punkt i dagens bibelhistorie sange, lege og kreative aktiviteter til-
passet aldersgruppen, og i teengruppen, dykker vi endnu dybere ned 
i Bibelens fortælling. 

Teengruppen får snart deres eget lokale i kælderen lige overfor 
PitStop, som de selv skal være med til at indrette. Der bliver ind 
imellem arrangeret bibelklub og hygge på tværs af de to ungdoms-
grupper. 

Vi glæder til at se endnu flere af menighedens børnefamilier frem-
over! PS: har du lyst til at give en hånd med, kan vi sagtens bruge 
flere hjælpere. Du vil ikke fortryde det!

FAMILIEGUDSTJENESTE 6. NOVEMBER

Jadanna og Michael er i fuld gang med at planlægge en spænden-
de og lærerig gudstjeneste for hele menighedsfamilien. Her er en 
gylden anledning til at tage familie og venner med til en aktiv og 
kreativ gudstjeneste.

SANGAFTEN I KIRKEN 12. NOVEMBER KL. 19.30

Som afslutning på bedeugen vil der være et sang og musik program 
men en lille andagt i kirken. 

 
MORGENMAD OG SKOLEGUDSTJENESTE 4. DECEMBER

Sabbatten den 4. december er der fælles morgenmad i menig-
hedssalen kl. 9.45. Vi får vi besøg af Raafat Kamal fra divisionen, 
som vil tale til os i menighedssalen i bibelstudietiden. 

Klokken 11.15 er der skolegudstjeneste i kirken. Elever og lærere 
fra Nærum Privatskole har forberedt et program i julens tegn  

med krybbespil og julesange. Så glæd dig til en dejlig og ander- 
ledes dag!

ALLETIDERS JULEKONCERT I BØRNEHØJDE

Sabbatten den 11. december bliver helt igennem en festlig dag. Efter 
gudstjenesten fylder vi maverne med lækker julemad og hygger os.  

Raafat Kamal 
sammen med  

sin hustru, Heidi.



Tillykke og velkommen Birgitte!

Ord kan bringe håb i håbløsheden. Ord kan sprede glæde og lykke. 
Ord kan tilgive. Ord kan skabe forandring. ”I begyndelsen var ORDET, 
og ORDET var hos Gud, og ORDET var Gud. Han var i begyndelsen hos 
Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til at det, som er. 
I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, 
og mørket greb det ikke“ (Joh 1,1-5). Birgitte har følt, mærket og hørt 
ORDET kalde, hun har åbnet sine ører og sit liv for ORDET – Gudsordet. 
Hun har ladet ORDET bringe håb, glæde, tilgivelse og forandring. 

Et stort og hjerteligt velkommen til Birgitte i menighedsfamilien. Tak 
for anledningen til en festsabbat med både tur til/i Øresund og fælles-
spisning. Det er en velsignelse at få lov til at vandre sammen!

Kl. 16 afsluttes dagen med en speciel julekoncert for hele familien 
med bl.a. sange fra ”Alletiders Historie“.

JULE-MUSIK-GUDSTJENESTE

Gå ikke glip af den årlige julemusikgudstjeneste sabbatten den 18. 
december. Vi skal synge de traditionelle julesange og lytte til sang og 
musik fremført af nogle af vores venner i kirken.

PARWEEKEND PÅ HVIDEKILDE TIL JANUAR

Giv dit parforhold en gave – eller måske en julegaveidé til nogen... 
Parweekend 21.-23. januar 2022 på Hvidekilde ved Helsinge. Få god 
undervisning og masser af tid til vigtige samtaler med din partner. 
Tilmelding og mere info kommer snart på sabus.dk

Dennis Similie fangede dåben  
i Øresund med sit kamera.

GIV DIT PARFORHOLD EN GAVE! 

Få god undervisning og masser af tid til

vigtige samtale med din partner.

Emnerne er bl.a.  

TILGIVELSE, INTIMITET, STABILITET mm.

Tilmelding og mere info på

Hvidekilde 21.-23. januar 2022PARWEEKEND



”Med kærlig hilsen“

Den ny salmebog, som er redigeret af Holger Lissner, 
blev lanceret ved en koncert i Hørsholm Kirke 29. sep-
tember. 

De fleste af de 86 epistelsalmer er digtet af Holger Lis-
sner, Lisbeth Smedegaard Andersen og Niels Johansen, 
og sammen med nykomponerede melodier danner de 
et flot værk af salmer, som fortsætter den store danske 
salmekunst. Det fleste sange er let sunget og med un-
derfundigt smukke tekster.

Et lille udpluk af et vers af Niels Johansen:

Jeg er en troens tvivler, 
der tvivler på min tro. 
Kan ukrudtsfyldte hjerter 
få troen til at gro?

Ja, troens rod er Kristus, 
hans grav er påsketom. 
Dér vil jeg stædigt vente, 
indtil han kalder: Kom!

Og et par vers af Lisbeth Smedegaard Andersen:

Begynd med din næste, 
begynd hvor du er 
blandt tornede kviste 
med blodrøde bær.

Når afmagten skriger, 
og ulykker sker, 
begynd med din næste, 
begynd hvor du er.

Tro ikke, Gud kræver 
langt mer, end du kan. 
Han vil at du lever 
i kald og i stand.

Hans kærlighed bredes 
som ringe i vand, 
fra os, hvor vi lever 
og gør, hvad vi kan.

Ny salmebog

Af Carsten Thomsen

Holger Lissner har gæstet mange adventistkirker gennem årene, 
bl.a. besøgte han Nærum Adventistkirke i 2015. Adventistkirkens 
salmebog rummer 19 af hans salmer.



AHA og HappyHand arbejder

En lille gruppe fra menigheden yder en stor indsats med at sortere 
og ordne alt det tøj vi får ind på lageret. Bunken med tøjsække vokser 
igen, og vi regner med at kunne sende tøj afsted til Serbien i efteråret, 
når vi har fået nok pakket. Og vi modtager gerne tøj til AHA – og både 
tøj og ting til HappyHand. De sidste mange sendinger med tøj er gået 
til Serbien, hvor der er stort behov, og hvor vi samarbejder med både 
ADRA Serbien og Adventistkirken. Men regeringen i Serbien tillader 
ikke, at vi sender brugte sko og legetøj ind i landet, så vi har oparbej-
det et pænt lager af begge dele, som det kan ses på billederne.

Vi har nu fået et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, som har 
mulighed for at sende både sko og legetøj videre ud til de mange træn-
gende, så begge dele bliver genbrugt på en god måde. Det er vi rigtig 
glade for, så bliv endelig ved med at donere både tøj, sko og legetøj, og 
gerne andre ting til HappyHand. Vi samarbejder med hinanden, og det 
gode tøj, der ikke kan sælges i HappyHand-butikken, kommer videre 
til AHAs lager.

På billedet med sko, har vi fået Marianna fra Karamoja i Uganda til at 
stå model, så du kan se, hvor mange sko der er. (Det er et foto af Ma-
rianna i fuld størrelse sat på en plade. Hun har været brugt i mange 
ADRA-udstillinger). TAK for din donation!

Billedet herover fik vi fra Eldbjørg, da de lige var flyttet til Norge. Det er et af børnebørnene, som står bag Allan.

Mindeord

Allan Meiner-Madsen døde tirsdag den 19. oktober efter en  
hjerneblødning. Dagen inden hjerneblødningen havde Eldbjørg 
og Allan fejret 59 års bryllupsdag med en skøn vandretur i 
fjeldet. Efter en uge på hospitalet sov han stille ind. Allan bliver 
begravet tirsdag den 2. november fra Adventistkirken i Sande-
fjord. Eldbjørg var medlem af Nærum menighed gennem 23 år, 
inden de valgte at flytte til Norge i sensommeren 2018. Vi ser 
frem til at se Allan igen i opstandelsen! Hele familien er i vores 
tanker og bønner. Æret være Allans minde!



Spaghettigudstjeneste tirsdag den 2. november 
17.00 Bibelhistorie og aktiviteter
18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 6. NOVEMBER 2021 
Familiegudstjeneste – fællesspisning efter gudstjenesten
10.00 Bibelstudium: ”Hvor dette store folk dog er  
  et klogt og forstandigt folk“
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup og Jadanna Lijkendijk  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Sangaften fredag den 12. november 
19.30 Afslutning på bedeugen med sang, musik og andagt i kirken.

SABBATTEN DEN 13. NOVEMBER 2021 
10.00 Bibelstudium: Lov og nåde
11.15 Gudstjeneste: Henrik Jørgensen
  (Kollekt: Global Mission, bedeugeoffer)

SABBATTEN DEN 20. NOVEMBER 2021 
10.00 Bibelstudium: Vælg livet
11.15 Gudstjeneste: Jadanna Lijkendijk
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 27. NOVEMBER 2021 
Barnevelsignelse til gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Vend deres hjerter
11.15 Gudstjeneste: Thomas Müller
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 4. DECEMBER 2021 
Morgenmad for alle med start kl. 9.45 
  9.45 Specielt program med Raafat Kamal
11.15 Gudstjeneste: Nærum Privatskole
  (Kollekt: Nærum Privatskole)

KontaktpersonerGudstjenester november 2021

PRÆSTER: 
Robert Fisher, 21 72 05 52 
robert.fisher@adventist.dk

Jadanna Lijkendijk, 53 77 04 70 
jadanna.lijkendijk@adventist.dk

Michael Bidstrup, 29 27 77 38 
michael.bidstrup@adventist.dk

MENIGHEDSLEDERE:  
Birgit Mtiliga, 23 48 97 91

Christoffer Struksnes, 61 28 18 12

Daniel Birch, 60 21 42 10

Nils Rechter, 27 90 28 02

Ulrik Schiermer, 22 63 91 64

MENIGHEDSTJENER: 
Elsie Christoffersen, 23 82 10 18

KASSERER: 
Daniel Birch (midlertidigt),  
60 21 42 10, mail@danielbirch.dk

SPEJDER:
Catarina Rørvik, 40 26 96 36 
Christina Neesgaard, 42 48 45 01 
Heidi Birch, 29 72 41 47

MENIGHEDSBLAD: 
Carsten Thomsen, 51 80 33 27 
pxicarsten@icloud.com

Bjørn Krøll Nielsen, 60 94 49 29 
bamselone@mail.dk

Bente Schledermann, 93 90 77 07  
bente.schledermann@adventist.dk

Nærum Adventistkirke 
MobilePay: 31 530

Menighedens kontonr. 
0454 4080507720


