
ADVENTISTKIRKENÆRUM
”Du må selv være den  

forandring, som du  

ønsker at se i verden“

Gandhi

 

Maj 2022

naerum.adventistkirke.dk

De unge holder pause i 
skoven ved ungdomsdagen 

sabbatten den 23. april.



Dengang Jesus sørgede for morgenmad

”Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias Sø, 
og det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymos, 
Nathanael fra Kana i Galilæa, Zebedæussønnerne og to andre af hans 
disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem: ‘Jeg tager ud at fiske.’ 
De sagde: ‘Vi tager med dig.’ De tog af sted og gik om bord i båden, 
men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på 
strandbredden; disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde 
til dem: ‘Børn, har I noget at spise?’“ (Johannesevangeliet 21,1-5).

Alt det, der skete omkring påske, var uden tvivl en kæmpe omvælt-
ning for Jesu disciple – mentalt og fysisk. Men nu, kort efter, siger  
Peter, at han vil ud og fiske. Og nogle af de andre vil også med. De 
synes måske også, at det en god idé. De skal ud og gøre noget, arbejde 
med det erhverv, de havde, inden de fulgte Jesus.

Jeg tror, der lå mere bag, end bare at tage på arbejde ude på søen. Ved 
at arbejde hårdt fysisk, fik Peter og de andre mulighhed for at bear-
bejde de ting, de havde oplevet de foregående dage – ting, det ikke var 
helt nemt at få på plads: nadveren, den voldelige død, Jesus var blevet 
udsat for, hans opstandelse og hans møde med dem. 

Hvad nu? Fremtiden var usikker, og det var ikke nemt – hvad ville der 
ske nu? Så de tog ud for at fiske – for at arbejde og bearbejde. 

Men nu stod Jesus ved stranden. Da de nærmede sig, mærkede de også 
duften af bålet – bål-bagt brød og fisk. Det er et lille modtagelsesmål-
tid, Jesus har forberedt der ved søen – i grænselandet mellem livet før 
opstandelsen og livet efter opstandelsen. Jesus møder dem i bearbejd-
ningsprocessen. Han modtager dem desorienterede, og han re-oriente-
rer dem. Med brød og fisk drager han dem til sig. Han taler omfavnen-
de til dem – også til Peter. Han viser Peter, at til trods for hans svigt er 
han elsket, accepteret og kaldet til at lede og tjene og til at forkynde 
den god nyhed. Peter er ved at blive re-orienteret.

Der sker store omvæltninger i vores verden for øjeblikket, og det er 
let at blive desorienteret. Men vi kan stadig lade påskebegivenheden 
munde ud i en re-orientering. Vi kan med fornyet håb bruge enhver 
anledning til at dele den gode nyhed i en ofte desorienteret verden. 
Lad ikke påsken blot være en hyggelig weekend, som nu er overstået. 
Lad nyheden og budskabet om Jesu opstandelse inspirere os med for-
nyet håb, klarhed og retning. 

Klumme

Af Robert Fisher



Det sker i Nærum menighed

OPRYDNINGSDAG I KIRKEN DEN 8. MAJ

Søndag den 8. maj er der brug for, at du er med til at få vores kirke 
til at fremstå ren og indbydende. Der skal ryddes op, pudses vinduer, 
udendørsområderne skal ordnes, tagrender renses, opslagsskabet ved 
vejen skal renses og males – og hvad du ellers har set, der trænger til 
en omgang. Nogle af os starter kl. 9, men kom bare i dit eget tempo og 
byd ind med det, der gør dig glad at få ordnet, så dagen bliver hyggelig 
og effektiv, og alle kan glæde sig over en dejlig og velfungerende kirke.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Der er to spaghettigudstjenester tilbage inden sommerferien: 10/5 og 
14/6. Tilmelding til Robert Fisher, SMS 21 72 05 52.

ÅBEN KIRKE TIRSDAG AFTEN

Vi er et par stykker fra kirken, som mødes hver tirsdag aften, fordi vi 
ønsker at åbne kirken for mennesker, som har brug for et sted at kom-
me i løbet af ugen og tale med andre om tro.

Vi mødes kl. 17 for at tilberede lidt mad og spise sammen. Når vi har 
spist, bruger vi et par timer, hvor vi i deler oplevelser, som vi har haft 
med Gud i løbet af ugen, med hinanden. Vi beder også for hinanden 
og for emner, som dukker op i løbet af vores bibelstudie og samtale. 
Personlige emner holdes fortroligt.

Du er velkommen til at kontakte Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at vide 
mere, mobil 23 48 97 91.

AHA – ADVENTISTKIRKENS 
HJÆLPARBEJDE

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

SPEJDERLIV I NÆRUM 

Spejderne mødes til patrulje-
aften tirsdag aften i lige uger. 
Der er også et par ture på pro-
grammet i den kommende tid.

3. maj: Patruljeaften

Tors. 12. til søn. 15. maj: 
Bededagslejr i telt, Faxe

31. maj: Patruljeaften

7. juni: Patruljeaften

Lørdag 11. juni: Spejder- 
gudstjeneste og nåleuddeling

HURRAAA!!! HappyHand København bliver 10 år i maj

DU er inviteret til fødselsdagsfest! Vi fejrer, at vi i 10 år har samlet 
ind til fattige og nødlidende i verden og samtidig givet de besøgende 
i butikken tid til samtale og opmuntrende ord. Vi holder åbent hus 
med servering, live musik og halv pris på alt i butikken. 

Kom og vær med til fest søndag den 22. maj i kl. 13.00-16.30.

ALLE er velkomne!



Er du gangbesværet, kontakt 
Julie K. Goldschmidt for kørsel
på tlf.: 21 60 40 44

Fælleskirkelig vandring
I år besøger vi Lyngby kirke, Skt. Knud 
Lavard kirke og Adventistkirken (i Nærum).
Hvert sted holder vi en lille andagt, med 
snacks og en forfriskning. 
Transport: fødder og lokalbanen.

Onsdag 1. juni kl. 18.30–21.00

Mødested: Lyngby kirke, 
Lyngby Kirkestræde 1, 2800 Kgs. Lyngby

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 alders- 
trin. Husk også, at der er markedsdag fredag til fordel for ADRAs hus-
projekt 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. 

PINSEGUDSTJENSESTE I SORGENFRI SLOTSPARK 6. JUNI

Vi har igen i år fået en invitation fra Lisa Tikkanen Pagh, som er 
sognepræst i Christianskirken i Lyngby, til at deltage i en fælleskirkelig 
pinsefejring i Sorgenfri Slotspark. Det foregår søndag den 6. juni og 
begynder klokken 11.00. 

Hver kirke tager sin egen vin og brød med til den efterfølgende nadver, 
og en frivillig fra kirken hjælper med uddeling af brød. Der er en infor-
mationsbod, hvor hver kirke kan have materiale med, der inviterer til 
kirkens aktiviteter. Vi planlægger at uddele vores to sabbatsblade.

Desuden samler organist Alexander Krejnuk et pinsekor, hvor kor fra 
alle kirker inviteres til at være med. Han afholder 1-2 øvelser inden. Vi 
har ikke datoerne endnu, men vil informere om dem, så snart vi kan. 
Alle er velkomne til at deltage både i koret og til pinsefejringen den 6. 
juni. 

Kære Nærum menighed
I anledning af min 90 års fødselsdag vil jeg gerne takke menig- 
heden for besøg af Robert Fisher med en meget smuk buket 
blomster. 

Mange hilsener og tak, Vagner Lund

TAK til menigheden
Tak til menigheden for de smukke blomster til vores mor, 
Gerda Routhes bisættelse den 28. marts og tak for de mange 
bønner og venlige ord til os.

Tak, Poul Erik, Ulla og Kirsten



Velkommen til Jadranka

Vi har den glæde, at Jadranka Linic ønsker at blive medlem af  
Nærum menighed. Vi planlægger at byde hende officielt velkommen 
hos os til gudstjenesten den 7. maj. Jadranka har skrevet lidt om sig 
selv til menighedsbladet:

Jeg hedder Jadranka Linic, er 47 år gammel og kommer fra Kroatien. 
Mit navn betyder Adriaterhavet. Jeg bor i Birkerød, har 2 sønner på 20 
og 22, og arbejder som sygeplejerske i en lægepraksis i Virum.

For flere år siden, da jeg boede i Kroatien, læste jeg en artikel om Dan-
mark og var helt vildt imponeret med landet. Jeg sagde mit job op, 
tog et stort lån (for at kunne få CPR nummer) og kom til Dan-
mark. Jeg kendte ikke nogen i Danmark, kunne ikke sproget, 
kunne ikke få min autorisation, boede i en forfærdelig kælder 
og kæmpede for at få mine børn til Danmark. Når jeg kigger 
på de sidste par år i mit liv, kan jeg se, at Gud altid har væ-
ret med mig. Jeg har sjældent været klar over det, men Han 
har været ved siden af mig hele tiden. Nu har jeg venner i 
Danmark, taler dansk, er første sygeplejerske fra Kroatien, 
der har fået autorisation i Danmark, bor pænt og mine børn 
har fået uddannelse i Danmark .

Mine forældre har altid været meget aktive i kirken, og jeg blev døbt 
i Adriaterhavet i 1988, da jeg var 15 år gammel. Men det er først nu, 
jeg begynder at forstå Guds vilje for vores liv og har behov for at kom-
me tættere på Ham.

En lørdag fik jeg stærkt behov for at komme til kirken. Mit mål var at 
finde Birgit og stille et spørgsmål til hende. Nu tror jeg, det var Gud 
der sendte mig til kirken. Birgit svarede på mit spørgsmål, men hun 
inviterede mig også til at komme til kirke om tirsdagen og spise, læse 
Bibelen og bede sammen med hende. Jeg var lidt i tvivl og tirsdag 
passede slet ikke i min kalender, men hun var så sød, og jeg kunne 
ikke sige nej til hende. Nu elsker jeg vores tirsdage og glæder mig til at 
komme til vores møder hver eneste gang. Og vi vil være meget glade, 
hvis der kommer flere. Alle er velkomne.

I hvertfald, tak for muligheden for at være en del af jeres kirke, jeg 
glæder mig til at lære jer at kende.

Af Jadranka Linic

Her er jeg 
sammen med 

mine to sønner, 
inden jeg rejste 

til Danmark.



AHA gør en forskel
Adventisternes HjælpeArbejde hed i mange år Dorkas, men skif-
tede navn i 1994 til AHA, og der er blevet sendt store mængder 
af tøj fra Danmark, primært til de østeuropæiske lande, især til 
Serbien. Her har vi et trygt og godt samarbejde med adventist-
menighederne og ADRA, som hjælper med at distribuere tøjet 
ud til de mange fattige og dårligt stillede mennesker i de lokale 
områder, hvor menighederne er. Folk bliver hjulpet uanset religi-
on, alder og holdninger, og mange er i nød på grund af arbejds-
løshed, og en meget ringe hjælp fra de sociale myndigheder. 
Derfor har mange dårligt råd til mad og endnu mindre til tøj, og 
det gør hjælpen fra AHA meget velkommen. Menighederne gør 
et stort arbejde og får mange nye venner, og det er en stor glæde 
at kunne byde velkommen til flere nye medlemmer på grund 
af den gode, omsorgsfulde og positive atmosfære, der hersker i 
hjælpearbejdet. Der er også indrettet en bus i Serbien primært 
for at hjælpe hjemløse. De kan få et brusebad og rent tøj – især 
joggingtøj er populært, da det er praktisk og passer de fleste. 

Det er dejligt at vide, når vi arbejder med at sortere alt det tøj 
vi får ind til vore lagre, at det bliver værdsat og modtaget med 
stor taknemmelighed, når det kommer frem. AHA har lagre i 
Nærum, Odder, Ikast og Østervrå og der samles også tøj ind i 
København og Nyborg.

Der bliver årligt sendt to – tre 40 fods containere afsted. De 
indeholder hver omkring 1.000 sække tøj, så der går rigtig meget 
tøj gennem hænderne på de mange, der står og sorterer tøjet, og 
sørger for, at tøjet er rent og pænt og at kvaliteten er i orden.

KAN DU VÆRE MED?

Fra vores lager her i Nærum, sender vi en container afsted 
årligt, og vi får ret meget tøj ind fra genbrugsbutikkers over-
skudstøj, og har et godt samarbejde med HappyHand. Vi får 
også tøj fra private – men vi mangler hænder til at sortere tøjet, 
så JA, du kan godt være med, så hvis du vil give lidt af din tid 
mandag formiddag, tager vi meget gerne imod din hjælpende 
hånd. Der er en hyggelig atmosfære, og der bliver også tid til en 
kaffe-/thepause. Henvend dig gerne til Bjørn eller Lone Krøll. Vi 
tager imod din hjælp med kyshånd.

Af Bjørn Krøll



Adventistkirkens  
sommerarrangementer

Bededagslejr  
12.-15. maj, 
Faxe og Finderup

Arbejdsdage på  
Himmerlandsgården 
8.+9. maj & 22.-25. maj

Årsmøde på  
Himmerlandsgården, 
25.-29. maj

Lovsangskoncert,  
11. juni, 
Vejlefjordskolen

SommerCamp (Børnelejr) 
26. juni - 3. juli på 
Himmerlandsgården

IMPACT,  
8.-15. juli, Esbjerg

TeenCamp,  
10.-17. juli på  
Himmerlandsgården

Spejderlejr,  
17.-24. juli på  
Himmerlandsgården

Seniorstævne,  
26.-31. juli på  
Middelfart

Europæisk  
Ungdomskongres,  
2.-6. august, Finland

adventist.dk & sabus.dk

Kom og vær med til en uge sprængfyldt med fede aktiviteter og åndeligt fællesskab! 

Verden fylder os med spørgsmål, der kan få os til at blive usikre på os selv. 
Vi inviterer dig ind i et fællesskab, hvor du virkelig kan hvile i dig selv! 

HIMMERLANDSGÅRDENLÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SABUS.DK

HVIL I DIG SELV
10   17 JULITIL

havefun

Skandinavisk 
SENIORSTÆVNE

på Severin

Adventistkirkens 
Å R S M Ø D E

Arbejdsdage 



SABBATTEN DEN 7. MAJ 2022 
Barnevelsignelse 
10.00 Bibelstudium: Abrahams rødder
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 10. maj 
17.00 Bibelhistorie og aktiviter  
18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 14. MAJ 2022 
10.00 Bibelstudium: Pagten med Abraham
11.15 Gudstjeneste: Carl David Andreasen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 21. MAJ 2022 
Fællesspisning efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Løftet
11.15 Gudstjeneste: Anker Kjøller (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 28. MAJ 2022 
Årsmøde på Himmerlandsgården 
10.00 Bibelstudium: Bedrageren Jakob
11.15 Gudstjeneste: John Ravnkilde  
 (Årsmødekollekt til integrationsarbejde for flygtninge)

SABBATTEN DEN 4. JUNI 2022 
10.00 Bibelstudium: Jakob – Israel
11.15 Gudstjeneste: Joe Nyamwange, forstander i ICC (Kollekt: K-skolen)

Nyhedsbrev på e-mail hver uge: Henvend dig til  
Carsten Thomsen, hvis du gerne vil med på mailinglisten. 

KontaktpersonerGudstjenester maj 2022

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

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

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

Nærum Adventistkirke 
MobilePay: 31 530

Menighedens kontonr. 
0454 4080507720

Barnevelsignelse den 7. maj

Sabbatten den 7. maj vil der ved gudstjenesten være 
barnevelsignelse for Hector, som er søn af Martha 
Aaestrup. Martha stammer fra Uganda, men bor 
nu ved Rundforbi sammen med sin mand. Hun 
glæder sig rigtig meget til begivenheden sammen 

med menigheden. 


