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Smid de drømme ud, der er over dato

Når man, som jeg, er nået til ”støvets år”, har man fået mange drøm-
me opfyldt, men der er også rigtig mange, der ikke er blevet til virke-
lighed. Alligevel er der stadig plads til at drømme om nye ting, man 
vil kaste sig over. Livet ændrer sig, og vores menighed ændrer sig, og 
vi skal tage stilling til, hvilke opgaver vi vil byde ind med. Hvad er din 
drøm? Og forbliver den en drøm?

Jeg læste noget om drømme i den kristne avis Udfordringen. Det fi k 
mig til at tænke på de drømme, vi hver især har. Vi står overfor nye 
udfordringer i vores menighed, med nye ledere, som vi skal støtte og 
drømme drømme sammen med om vores menigheds fremtid. 

Følgende er citat fra artiklen:

”Vi skal stoppe med at tænke på, hvad vi burde gøre, kunne gøre eller 
måske har gjort. Ryd op i de drømme, der er urealistiske eller ’gået 
over dato‘.

1. Adskil drømme fra fantasier – en fantasi er noget, du nyder at 
tænke på. En livsdrøm er noget, du er villig til at gøre noget ved.

2. Frigør dig selv fra andres forventninger.

3. Husk, at selv om du kan, behøver du ikke gøre det.

4. Tilpas dine drømme til dine værdier, så de ikke tager dig væk fra 
det, der betyder mest i dit liv.

5. Smid drømme ud, der er gået over dato.

6. Husk at livet ændrer sig. Tillad også dine drømme at ændres.

7. Indse, at det er ligegyldigt, om du har nået alle dine mål. Det der 
virkelig betyder noget, er at dit liv føles lykkeligt og tilfredsstillende 
for dig og dine omgivelser.“

Og som kristne ved vi, at lykke og tilfredsstillelse ikke opnås ved kun 
at tænke på os selv – men ved at leve sammen med Gud og gøre noget 
godt for andre.

Gud kan give os drømme, der kan blive til virkelighed, og det kan 
være, at du skal erstatte en drøm med handling. Lad os sammen turde 
drømme nye drømme for vores menighed – og føre dem ud i livet!

KLUMME

Af Bjørn Krøll



Det sker i Nærum menighed

DÅB OG FÆLLESSPISNING 9. OKTOBER

Birgitte (tidl. Anastazija) har glædet sig og ventet længe på at blive 
døbt. For at gøre det til en fest både i himmelen og her vil der være 
fællesspisning efter dåben. (Vi skal lige et lille smut ned til Øresund 
efter gudstjenesten.) Tag noget lækker mad og måske også noget 
dessert med til det store fælles bord så vi kan fejre Birgittes store 
beslutning sammen.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER I EFTERÅRET

Der er igen spaghettigudstjeneste den første tirsdag i måneden. Der 
er altid god mad, spændende bibelhistorier og kreative aktiviteter. 
Da opvasken også klares, er det en friaften for hele familien. Husk at 
tilmelde din familie på SMS 29 27 77 38.

Har du et par praktiske hænder eller lyttende ører er du altid velkom-
men til at komme og hjælpe til.

NÆRUM SPEJDERTROP

Troppen er vokset rigtig meget og har mange spændene aktiviteter. 
Der har bl.a. lige været kanotur på Mølleåen og hyttetur til Sverige 
(forsidebilledet). Spejderne mødes i oktober den 12. og 26. kl. 18-
19.45.

NØJ... DET’ FOR BØRN! Hver lørdag kl. 10.00-11.00

Bibelklubberne er også ved at være i fuld gang igen efter en lang 
coronaperiode og sommerferie…

Kl. 10.00 mødes vi allesammen i menighedssalen og synger for fuld 
skrue! Kl. 10.15 (cirka) deler vi os i følgende grupper: 0-6 år, 7-12 og 13+

Bibelklubberne kunne godt bruge nogle ekstra medhjælpere – kom 
gerne og tal med en af lærerne: Leila, Birgitte, Annemarie og Bjørn 
(0-6 år); Iben, Sarah, Heidi og Ulrik (7-12 år); Christina, Bente og 
Rasmus (13+). 

HØSTGUDSTJENESTE 30. OKTOBER

Temaet for høstgudstjenesten er taknemmelighed og arrangeres af 
menighedslederne i fællesskab.



Nærum menigheds nye præster

Her i løbet af efteråret får menigheden to nye præster: Robert Fisher 
og Jadanna Lijkendijk. Vi byder dem hjertelig velkommen, og ser 
frem til et godt samarbejde – både præsterne imellem og mellem 
menigheden og præsterne. 

Michael, som har været præst her i Nærum menighed siden 2010, 
skal fremover være præst på Midtsjælland for Ringsted Privatskole 
og menighederne Ringsted, Køge og FaceOut (Haslev). Unionens 
ledelse har bedt Michael om at bruge god til på at sikre en god ind-
føring i menighedens mange aktiviteter.

Her kommer en ganske kort præsentation af de nye (og knap så 
nye), mere følger, når vi får anledning til at mødes med dem. 

Robert Fisher

Jeg har de sidste år været præst i ICC (Seventh-day Adventist Inter-
national Church Copenhagen) og i Cafékirken. I løbet af efteråret 
bytter jeg ICC ud med Nærum menighed, men har også ansvar for 
Cafékirken. 

Jeg er allerede nabo til kirken og nyder områdets natur. Mine 
to ældste børn Lukas og Celia bor i København, og Jamie går på 
Vejlefjord. Jeg elsker at synge og spille. Jeg kommer jævnligt i 
HappyHand og giver en hånd med der også.

Robert bliver ”senior pastor“ og vil have hovedansvaret for Nærum 
menighed.

”Vagtskifte“

Christine Vetne

Det er desværre ikke lykkedes at få familien Vetne til 
Sjælland alligevel, som det tidligere er blevet oplyst. Indtil 

videre bliver det derfor Robert og Jadanna, som sammen 
tager sig af præstearbejdet i Nærum menighed. Unionsbesty-

relsen arbejder fortsat på at fi nde en god løsning på præstebe-
mandingen i Nærum og resten af Storkøbenhavn.



Jadanna Lijkendijk

Jeg er født og opvokset i London. Gift med Pie-
ter, og har tre drenge: Maximilian (5), Augustus 
(3), and Valdemar (1).

Jeg brænder for unge og ungdomsarbejdet i 
menigheden.

Jeg elsker at bruge tid med familie 
og venner, læse og fotografere 
samt lære nye ting. F.eks. at 
rode i haven, nu hvor vi har 
fået en have. Jeg forsø-
ger også at lære at spille 
guitar.

Jadanna kommer med sit 
arbejde i Nærum menighed 
hovedsagelig til at arbejde med 
den yngre afdeling. I hvert fald til 
at begynde med...

TID TIL BESTILLING AF BIBELSTUDIEHÆFTER 2022

Det er nu til at tænke på bestilling af lektiehefterne for 2022. Hvis jeg ikke hører 
andet fra dig inden 1. november, bestiller jeg samme antal, som du fi k dette år.

Vibeke Heltborg, tlf. 29827069, mail: vibekeph@gmail.com

FAMILIEGUDSTJENESTE 9. NOVEMBER

Der er god tid, men glæd jer allerede nu til familiegudstjenesten 9. 
november. Det bliver en gudstjeneste for HELE menighedsfamilien i 
ALLE farver, faconer, størrelser og aldre. Sammen vil vi dele troen, 
være nysgerrige og tilbede. Husk at invitere nogen, som du gerne vil 
dele evigheden med.
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Nu ved dagenes ende:

Hebræerbrevets budskab

Januar · Februar · Marts 2022
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HJERTELIG TILLYKKE!!

PETRINE OG THEODOR KJELDAL

Faxe Adventistkirke var rammen, da Petrine 
og Theodor gav hinanden deres ja for livet den 
1. august. De nygifte bor i Faxe, hvor Petrine over-
vejer karrierevalg, og Theodor studerer fysioterapi 
i Næstved. Vi ønsker alt godt og Guds velsignelser 
over deres ægteskab og liv sammen.



JONATHAN

For 5 år siden gav Helena og Ulrik 
Schiermer Rolandsen hinanden 
deres JA i kirken i Nærum. Sab-
batten den 4. september bar de 
så deres skønne, lille guldklump 
frem foran menigheden, for at 
få ham velsignet. Familie og 
venner var også med ved høj-
tideligheden. Vi glæder os til at 

følge Jonathan og se ham vokse 
op. Må Gud altid være med i jeres 

lille familie, og må I altid føle jer 
omfavnet af menighedens fællesskab.

THEREZA OG STIAN NEESGAARD RØRVIK

Den 21. august sagde Thereza og Stian et stort og rungende 
JA til hinanden. Vielsen foregik i Nærum hvor familie og 
venner var mødt talstærkt op. Parret mødte hinanden i 
gymnasietiden på Vejlefjordskolen. De er begge studerende 
og er netop fl yttet til Søllerød. Vi ønsker dem Guds rige 
velsignelse.

< DITTE OG CHRISTIAN RECHTER ZENAS

Den 14. august holdt Ditte og Christian bryllup 
i Nordjylland, hvor de begge har meget af deres 
familie. De to unge bor i Lyngby, hvor Ditte 
arbejder med sundhedsdata og Christian 
med energiløsninger. Vi ønsker Guds ledelse 
og velsignelse på deres livsrejse sammen!



SABBATTEN DEN 2. OKTOBER 2021
Gospelgudstjeneste ved Rungsted Gospelkor
10.00 Bibelstudium: Introduktion i Femte Mosebog
11.15 Gudstjeneste: Susanne Wiik Kalvågs gospelkor 
  (Kollekt: ADRAs katastrofefond)

SPAGHETTIGUDSTJENESTE tirsdag den 5. oktober
17.00 Bibelhistorie og aktiviteter
18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 9. OKTOBER 2021
Dåb efter gudstjenesten + fællesspisning
10.00 Bibelstudium: Moses’ historieundervisning
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 16. OKTOBER 2021
Nadvergudstjeneste
10.00 Bibelstudium: En evig pagt
11.15 Gudstjeneste: Michael Bidstrup (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 23. OKTOBER 2021
10.00 Bibelstudium: Du skal elske Herren din Gud
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 30. OKTOBER 2021
Høstgudstjeneste om taknemmelighed
10.00 Bibelstudium: en fremmede i dine byer
11.15 Gudstjeneste: Menighedslederne (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

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

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

Se mere og hold dig orienteret på naerum.adventistkirke.dk

KontaktpersonerGudstjenester oktober 2021

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

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

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

Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530

Menighedens kontonr.
0454 4080507720


