NÆRUM ADVENTISTKIRKE
”Fred efterlader jeg jer,
min fred giver jeg jer;
jeg giver jer ikke, som
verden giver. Jeres hjerte
må ikke forfærdes og
ikke være modløst!“
Johannesevangeliet 14,27
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Klumme

Håb – trods alt

Af Bjørn Krøll

Vi befinder os på Olivenbjerget, hvor Jesus har sat sig ned. Han var
alene sammen med disciplene, og de spørger ham: ”Får vi et forvarsel
om, hvornår den her tidsalder er forbi, og du kommer for at oprette dit
rige?“
Jesus svarede: ”Lad ikke nogen vildlede jer. I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer. Den slags
er uundgåeligt, men det er endnu ikke afslutningen. Folk og nationer
vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv. Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive
kold hos mange. Men de der holder ud indtil det sidste, skal blive
frelst. Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det – og så vil afslutningen
komme.“
Disse udtalelser fra Jesus er hentet fra Mattæusevangeliets 24. kapitel.
Det er svært ikke at komme til at tænke på verdens ende, når krigen er
rykket så tæt på med alle de rædselsscener, vi dagligt ser fra Ukraine.
Det er hjerteskærende og svært at holde ud at se og tænke på. Så meget ondskab! Det ondes hæslige fjæs viser sig, hver gang man tænder
for radio, TV eller åbner en avis. Sandheden har visse steder voldsomt
trange kår, mens løgn og misinformation trives i bedste velgående.
Men Jesu ord bringer også trøst: ”Lad det ikke skræmme jer. Kærligheden vil blive kold hos mange, men alle skal høre glædesbudskabet om
Guds rige – og så vil afslutningen komme.“
Vi skal ikke lade os skræmme, men vise kærlighed og yde hjælp til de
flygtninge, der kommer til os – så godt som vi formår. Vores kærlighed skal forblive varm, og vi må bede for fred og bede for alle de, som
lider under kriges hærgen. Det er ufatteligt, at nogen foretrækker krig
og lidelse og ønsker at smadre et land med bomber, i stedet for at leve
fredeligt sammen med hinanden.
Jeg glæder mig i den grad til, at ”denne tidsalder er forbi, og Jesus kommer for at oprette sit rige“, hvor kærligheden er drivkraften i alt, der
foregår, og hvor synd og ondskab er borte for altid. Amen.
Foto: Sviatoslav Vakarchuk spiller for ukrainske flygtninge på Lviv togstation
12. marts 2022.

Det sker i Nærum menighed

AHA – ADVENTISTKIRKENS
HJÆLPARBEJDE

NU MØDES KORET IGEN – DU KAN NÅ AT VÆRE MED
Efter en aflysning pga. sygdom starter Concordiakoret nu op søndag
den 27. marts kl. 18-20. Har du lyst at synge med, så henvend dig
til Leila Kipper, 3029 9975. Der er øvelse ca. en søndag om måneden.
Øvelsen i april er søndag den 3. kl. 18-20.

AHA-gruppen mødes om
mandagen, hvor de reparerer
og pakker tøj til fattige i Europa, fortrinsvis til Serbien.
Bjørn Krøll er kontaktperson.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

SPEJDERLIV I NÆRUM

De næste spaghetti-datoer er: 5/4, 10/5 og 14/6. Tilmelding til Robert
Fisher, SMS 21 72 05 52, så vi kan beregne mængden af mad. Sig også
gerne til, hvis du har lyst til at være med på holdet– eller bare til at
komme og se, hvad der forgår!

Spejderne mødes til patruljeaften tirsdag aften i lige uger.
Der er også et par ture på programmet i den kommende tid.

PÅSKETIDEN

1.-3. april: Hyttetur på
Saltruplejren i Græsted

Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Vi har måske en tendens
til at gøre mere ud af julen, men uden påsken var julen betydningsløs. Der er mange smukke gudstjenester rundt om i folkekirkerne i
påsketiden. Benyt anledningen til at fejre frelsens budskab og himlens
sejr over det onde sammen med andre troende i dit nærområde.

19. april: Patruljeaften
3. maj: Patruljeaften
Tors. 12. til søn. 15. maj:
Bededagslejr i telt, Faxe

UNGDOMSDAG I NÆRUM 23. APRIL
Ungdomsdagen begynder allerede fredag aften den 22. april, hvor Pitstop byder de tilmeldte på aftensmad efterfulgt af lovsang og andagt.
De unge har fået lov til at beslaglægge menighedssalen hele sabbatten, hvor emnet for dagen er ”spiritualitet i hverdagen“. Bobby Bovell
er taler og vil bl.a. komme ind på, hvad der er de største udfordringer
for vores åndelige oplevelse – og dermed også for vores forhold til Gud.
Bobby er en erfaren og kreativ foredragsholder, han er musiker og oprindelig fra London, men har nu også hjemme i Danmark.
ÅRSMØDE PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN 25.-29. MAJ
Husk at tilmelde dig årsmødet på aarsmode.adventist.dk.
Der er et spændende program på vej med møder og aktiviteter for alle alderstrin. Husk også, at der er markedsdag fredag til fordel for ADRAs husprojekt i Uganda. Har
du noget, du kan sælge, så skriv til info@adra.dk og book
en stadeplads. Gå evt. sammen nogle stykker om en bod.

Billederne herunder er fra pastadysten 8. marts. Retterne blev
tilberedt over bål udenfor spejderlokalet og efterfølgende spist og
vurderet.

MENIGHEDSBREVE

KOORDINERING AF HJÆLP TIL UKRAINE

Emanuel og Enikö Teodor
er flyttet til Jylland og har
ønsket at få deres medlemskab
overført til Herning menighed.

Hvis du har et ledigt værelse, lejlighed eller sommerhus, som du vil
stille til rådighed for flygtninge fra Ukraine, så skriv til Adventistkirkens koordinator, Sandra Christiansen. Hun har e-mailadressen:
ukraine@adventist.dk. Gennem kontakter til Adventistkirken i
Ukraine vil Sandra sætte flygtninge i forbindelse med dig. De første
er allerede på vej. Lad os være sammen om at bede for Ukraines
indbyggere om, at dette snart må få en ende! Og lad os i mellemtiden
hjælpe, så godt vi kan.

Carina Holm Martin har efterhånden boet ”down under“ i
mange år og ønsker nu at få
sit menighedsbrev overført til
Australien.

NÆRUM PRIVATSKOLE SAMLEDE IND TIL UKRAINE
Mandag den 7. marts var på Nærum Privatskole sat af
til at samle ind til fordel for Ukraine. Eleverne havde i
weekenden forinden solgt deres arbejdskraft til venner
og bekendte, indskolingen samlede pantflasker, mellemtrinnet bagte muffins og cookies, som udskolingen
solgte sammen med te og kaffe rundt om i Nærum.
Det lykkedes eleverne at samle den imponerende
sum af 26.266 kr. ind! Pengene er givet videre til
ADRA, som sørger for, at de kommer derhen,
hvor de gør bedst mulig gavn. Rudersdal Avis
bragte den 8. marts en fin artikel om aktionen,
som kan læses på sn.dk (naerum-privatskolesamlede-ind-til-ukraine).

Mindeord for Gerda Marie Routhe
Gerda Marie Routhe døde onsdag den 16. marts, efter en uge på Gentofte
Hospital med slem lungebetændelse. Gerda var den ældste i vores menighed.
Hun blev født 30. april 1924 i Vejle og blev således næsten 98 år.
Gerda blev døbt som ung på Vejlefjord og kom til Skodsborg Badesanatorium i
1942, hvor hun fik arbejde. Her mødte hun også Peter, som var kok, og de blev
gift i 1947. De bosatte sig og blev boende i Nærum, dog blev de sidste 9 måneder
tilbragt på Skovbrynet plejecenter i Holte.
Gerda efterlader tre børn Kirsten, Ulla og Poul Erik. Bisættelsen foregår fra vores
kirke mandag den 28. marts kl. 13. Æret været Gerdas minde.

Lyd i kirken
I kirken er det vigtigt at høre tale og musik. For at skabe den bedste
lydoplevelse for alle, benytter vi mikrofoner og højttalere samt teleslynge for dem, som bruger høreapparat.

Af Tore Klokkervoll
og Carsten Thomsen

For nylig har vi opgraderet lydudstyret i kirken. Vi kan købt to nye højkvalitets mikrofoner (headset), som er trådløse og næsten usynlige
på taleren. Det giver frihed til at bevæge sig rundt, uden at lydkvaliteten forringes. En lille radiosender fra mikrofonen sender lyden op
til en modtager i balkonen og videre ud gennem højttalerne. Disse
radiosendere og modtageren er også blevet opgraderet. Der er endvidere købt to håndholdte trådløse mikrofoner, som kan bruges til sabbatsskole eller møder, hvor personer fra salen skal kunne høres.
De store højttalere foran i kirken som bruges, når der er musik, var
defekte og trængte til eftersyn. De er blevet repareret og spiller igen,
som var de nye.
Samtidigt arbejder vi sammen med dem, der taler eller synger i
kirken, og vejleder i god mikrofonteknik.

Den defekte højttaler foran i kirkesalen er blevet repareret.

Tiltagene til trods er der meget stor forskel på vores opfattelse af lyd,
hvor nogle vil føle, at lyden er for høj og andre, at den er for svag. Vi
værdsætter jeres tilbagemelding, så vi kan ramme det bedst mulige
lydniveau, og rådgive angående brug af høreapparat.

Højttaleren i spæret blev monteret
af Finn Hagen Jensen i 1984.

VIDEO- ELLER LYTTE-GUDSTJENESTER
I december og januar lavede vi forsøg med at optage video
af gudstjenesterne, så de kunne ses på nettet. Julemusikgudstjenesten var der mange der så, men derudover er der
ikke mange, der har gjort brug af denne mulighed. Så fremover er det igen kun lyden, der optages og lægges på kirkens
hjemmeside. Vi hører gerne jeres sprøgsmål og kommentarer
angående dette også.
Mere langsigtet vil vi undersøge, om en ny højttaler oppe på spærene
vil give bedre lyd. Når det bliver aktuelt, får vi behov for nogen til at
hjælpe, der ikke frygter højder!
Hvis du har interesse i teknik og gerne vil være med til at hjælpe med
lydudstyret i Nærum, så kontakt enten Tore Klokkervoll eller Carsten
Thomsen.

Af Daniel Birch

Menigheds- og inspirationsmøde 30. april
Sabbatten den 30. april er der fællesspisning efter gudstjenesten. Planlæg at blive ”hængende“ efter fællesspisningen, for her er hele menigheden inviteret til et menigheds- og inspirationsmøde, så vi kan tale
om menighedens aktiviteter og planer.
Rent formelt skal vi have vedtaget regnskabet for 2021, og vi skal også
stemme om nogle vedtægtsændringer (se herunder). Det forventer
vi dog ikke at bruge lang tid på. I stedet vil vi gerne bruge tiden på at
høre om, hvad der sker i de forskellige grupper i menigheden, f.eks.
bibelklubberne, spejderne, Pitstop, AHA, bibelstudieklasserne osv. Der
vil blive anledning til at drøfte de udfordringer og behov, der er i de
forskellige grupper, så vi sammen kan få gode ideer.
Lasse Bech, som er næstformand i unionen, prædiker ved gudstjenesten denne dag, og han vil fortælle lidt om, hvad unionen har af planer og visioner. Vi håber på godt vejr, så vi efter mødet kan gå en tur i
den forårsgrønne skov. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag – vi håber
at se rigtig mange.

Forslag om vedtægtsændringer
Bestyrelsen har drøftet muligheden for at tilføje et par ”corona-klausuler” til menighedens vedtægter. Vedtægterne tager ikke højde for, at
vi kan blive forhindret i at afholde menighedsmøde fysisk og dermed
godkende regnskab mv. Vi foreslår derfor at tilføje disse to afsnit:
Under § 8 – Forretningsmødets rettigheder og pligter:
3. Såfremt samfundsmæssige forhold medfører, at forretningsmøde
ikke kan afholdes med fysisk fremmøde, kan bestyrelsen ekstraordinært godkende regnskabet uden afholdelse af forretningsmøde. Regnskabet skal da være offentliggjort for menigheden
minimum 14 dage i forvejen, så menighedens medlemmer har
haft mulighed for at stille spørgsmål eller gøre indsigelser.
Under § 9 – Afstemning og beslutningsdygtighed:
3. Såfremt samfundsmæssige forhold medfører, at forretningsmøde ikke kan afholdes med fysisk fremmøde, kan ordinære og ekstraordinære forretningsmøder afholdes helt eller delvist elektronisk.
Muligheden for at udøve tale- og stemmeret skal sikres, uanset om
deltagerne er fysisk til stede eller deltager elektronisk.

Vi forventer at stemme om vedtægtsændringerne på menighedsmødet den 30. april. De komplette vedtægter kan ses på kirkens
hjemmeside.

Regnskab for 2021
Regnskabet for sidste år er nu afsluttet og revideret. Som alle ved,
har det været et mærkeligt år, hvor nedlukning, afstandskrav og
forsamlingsloft gav nogle vanskelige vilkår for at være en menighed med mange aktiviteter. Det betyder også, at udgifterne til
aktiviteter har været lavere end sædvanligt.
Man kunne frygte, at indtægterne ville være tilsvarende lave, men det
er ikke tilfældet. Kollekter og gaver ligger på et højt niveau, og det er vi
meget taknemmelige for.
Til gengæld er udgifterne til el og varme steget markant, og dette vil
desværre blive endnu mere tydeligt i 2022, hvor gaspriserne som bekendt er eksploderet. Nu går vi varmere måneder i møde, men vi kan
blive udfordret, når vi kommer til efteråret og en ny fyringssæson,
hvis priserne ikke er normaliseret i mellemtiden.
Udgifter til bygningsvedligehold er også et tilbagevendende punkt,
som nemt kan stige, når vi har en stor bygningsmasse. Det varer ikke
mange år, før vi er nødt til at gøre noget ved vores tag – og det bliver
ikke billigt. Heldigvis har vi en solid egenkapital og byggefond på i alt
482.748 kr., men der er brug for fortsat støtte fra menighedens medlemmer.
Året giver et samlet overskud på 63.287 kr., og vi håber, at 2022 giver
anledning til at bruge nogle af pengene på flere aktiviteter! Endnu en
gang tak til alle, der har bidraget og fortsat bidrager med kollekter og
gaver til menighedens arbejde.
Hovedtallene fra regnskabet kan ses på det vedlagt ark – og det
komplette regnskab kan ses på kirkens hjemmeside eller i fysisk
form i kirkens forhal.
Som bekendt takker jeg af som kasserer og giver stafetten videre til Lise Rechter. Så hvis I fremadrettet har udlæg, eller hvis I
har spørgsmål vedr. gaver, skattefradrag eller regnskabet i øvrigt,
så tag gerne kontakt til Lise.

Gudstjenester april 2022

Kontaktpersoner

SABBATTEN DEN 2. APRIL 2022
10.00 Bibelstudium: Skabelsen
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen
		
(Kollekt: Adventistkirkens skolearbejde i Danmark)

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

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 5. april
17.00 Bibelhistorie og aktiviter
18.00 Aftensmad
SABBATTEN DEN 9. APRIL 2022
10.00 Bibelstudium: Syndefaldet
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher

Jadanna Lijkendijk, 53 77 04 70
jadanna.lijkendijk@adventist.dk
MENIGHEDSLEDERE:
Daniel Birch, 60 21 42 10
Nils Rechter, 27 90 28 02
Birgit Mtiliga, 23 48 97 91

(Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 16. APRIL 2022
10.00 Bibelstudium: Kain og hans arv
11.15 Gudstjeneste: Nils Rechter (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 23. APRIL 2022
Ungdomsdag i menighedssalen og Pitstop-lokalet
10.00 Bibelstudium: Syndfloden
11.15 Gudstjeneste: Dennis Møller (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 30. APRIL 2022
Fællesspisning efter gudstjenesten efterfulgt af inspirationsmøde
10.00 Bibelstudium: Alle folkeslagene og Babel
11.15 Gudstjeneste: Lasse Bech (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 7. MAJ 2022
10.00 Bibelstudium: Abrahams rødder
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
Nyhedsbrev på e-mail hver uge: Henvend dig til
Carsten Thomsen, hvis du gerne vil med på mailinglisten.

Bjørn Krøll Nielsen, 60 94 49 29
MENIGHEDSTJENER:
Elsie Christoffersen, 23 82 10 18
KASSERER:
Lise Rechter, 22 12 33 44
lise@rechter.dk
SPEJDER:
Catarina Rørvik, 40 26 96 36
Christina Neesgaard, 42 48 45 01
Heidi Birch, 29 72 41 47
MENIGHEDSBLAD:
Bjørn Krøll Nielsen, 60 94 49 29
bamselone@mail.dk
Bente Schledermann, 93 90 77 07
bente.schledermann@adventist.dk
HJEMMESIDEANSVARLIG:
Carsten Thomsen, 51 80 33 27
pxicarsten@icloud.com

BIBELKLUB FOR BØRN – hver lørdag kl. 10.00-11.00
Børnenes bibelklubber mødes til sang i menighedssalen kl. 10.00,
og deler herefter op i 3 grupper: 0-6 år, 7-12 år og 13+. Der er forberedt bibelhistorie og kreative aktiviteter for de yngste grupper;
teenagerne bliver budt på morgenmad og snak om troen og livet.

Nærum Adventistkirke
MobilePay: 31 530
Menighedens kontonr.
0454 4080507720

