
ADVENTISTKIRKENÆRUM
”Skab et rent hjerte i mig, 

Gud, giv mig på ny en fast 

ånd ... Lad mig atter frydes 

over din frelse, styrk mig 

med en villig ånd!“

Salmernes Bog 51,12.14

 

Juni 2022

naerum.adventistkirke.dk

”Løvernes Kule“ – ungdommens  
aften til årsmødet med tanke- 

vækkende satire med bl.a.   
nogle af ”vores“ PitStoppere.

(Gen)se streamede programmer  
på aarsmode.adventist.dk

https://naerum.adventistkirke.dk
https://aarsmode.adventist.dk


Sikken et rod
Vi har en pæn kirke. Men på arbejdsdagen i kirken den 8. maj oplevede 
jeg, hvor meget rod der gemmer sig i skabe, kældre og ukendte rum. 
Flittige medlemmer lugede ukrudt, fejede udendørs områder, fjernede 
spindelvæv i skjulte kroge, pudsede vinduer og ryddede op i den kæm-
pe kælder under menighedshuset. Der var gamle mineraluld-bats, 
antikke høvlbænke fra skolen, gamle grammofonplader, hundredvis 
af kassettebånd med optagelser af gudstjenester, et virvar af gamle 
kabler i varmegrave og skjulte passager. Men vi har lang vej igen.

Også vi som “pæne” mennesker kan have skjult rod i vores liv. Vi 
kan tvivle, være kritiske, kyniske, utaknemmelige og bære på skjul-
te laster. Men ligesom vores pæne kirke trænger til en oprydning, så 
tilbyder Jesus også at rydde op i vores sinds skjulte afkroge og vaske 
vores synder hvide som sne. I åndelig forstand. Hans ydmyge gerning 
demonstrerer hans kærlighed. Han tilbyder at hjælpe os med at rydde 
lidt op i vores liv, mens han tilgiver os for det, der stadig roder.

En dag talte Robert Fisher og jeg om nadveren – og dens 
relevans i moderne tider. Han sagde, at de, der laver mad, 

rydder op eller udfører andre af de mange opgaver i 
menigheden uden at bede om anderkendelse eller 
ros, udfører en form for “fodvasknings”-tjeneste.  De 
giver af sig selv, lige som Jesus gav af sig selv som 
vores tjener. I vores bønner takker vi Jesus for hans 
gerning i vores liv. 

Vi må også huske at takke hinanden for deres bidrag 
til at skabe rammerne for en god menighed. I de ram-

mer vokser et godt åndeligt og socialt fællesskab.

Klumme

Af Carsten Thomsen

12. juni: Mere oprydning i kirken
Til jer, der ikke nåede at være med til oprydning den 8. maj, kommer 
en ny mulighed den 12. juni for at være med til at rydde op, gøre 
rent og i det hele taget være med til at gøre vores dejlige kirke endnu 
dejligere. 

Mød glad og gerne op og vær med. Det gælder selvfølgelig også dem, 
der var med sidste gang – alle er velkomne!



Det sker i Nærum menighed

SPEJDERGUDSTJENESTE MED NÅLEUDDELING

Gudstjenesten den 11. juni står i spejdernes tegn. Vi har en stor flok 
spejdere i Nærum Trop, som mødes hver anden tirsdag enten ude i 
naturen eller i spejderlokalerne i kirkens kælder. Det er blevet tid til at 
runde sæsonen af, og det sker sædvanen tro med spejdergudstjeneste 
og efterfølgende nåleuddeling.

En del af spejderne kommer fra Cafékirken i København, så derfor har 
vi inviteret alle fra Cafékirken, som har lyst, til at komme til Nærum 
den dag. Efter gudstjenesten vil der være en lille servering (kirkekaffe).

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Der er en enkelt spaghettigudstjeneste tilbage inden sommerferien – 
den 14. juni. Tilmeld jer til Robert Fisher, SMS 21 72 05 52.

ÅBEN KIRKE TIRSDAG AFTEN

Husk at der er åben kirke med bibellæsning, samtale og bøn tirsdag 
aften. Kontakt Birgit Mtiliga for nærmere information på 23 48 97 91.

AHA – ADVENTISTERNES HJÆLPARBEJDE

AHA-gruppen mødes hver anden mandag, hvor de reparerer og pakker 
tøj til fattige lande i Europa, fortrinsvis til Serbien. Se AHAs nyheds-
brev, som ligger i kirken – og Bjørn Krølls artikel i Adventnyts juni-
nummer, lige er udkommet (online: adventist.dk/adventnyt).

Bryllup i kirken 25. juni kl. 14.00
Sabbatten den 25. juni har vi vores sædvanlige formiddagsprogram – 
men planlæg evt. at tage madkurven med og bliv hængende. Patrick 
Wasswa og Silvana Teofilova skal nemlig giftes kl. 14 og alle er vel-
komne til at overvære vielsen og blive til en lille forfriskning bagefter.

Patrick er uddannet farmaceut på KU og arbejder i kvalitetsafdelingen 
hos Fujifilm Diosynth Biotechnologies i Hillerød. Silvana er uddannet 
som civilingeniør på AAU og arbejder som Operations Manager hos 
Galen-Pharma i Birkerød. De to unge bor i Brønshøj og rejser en del – 
både pga. deres hobby men også af lyst. De kommer i Nærum Adven-
tistkirke i Pitstop, når når de kan. 

På landsplan...
Lovsangskoncert,  
11. juni, 
Vejlefjordskolen

SommerCamp  
(tidligere 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

https://adventist.dk/faelles/ressourcer/adventnyt/
https://adventist.dk
https://sabus.dk


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

SABBATTEN DEN 11. JUNI 2022 
”Kirkekaffe“ efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Drømmetyderen Josef
11.15 Gudstjeneste: Spejdergudstjeneste og nåleuddeling  

 (Kollekt: Nærum Trop)

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 14. juni 
17.00 Bibelhistorie og aktiviter  
18.00 Aftensmad

SABBATTEN DEN 18. JUNI 2022 
10.00 Bibelstudium: Josef – Egyptens prins
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 25. JUNI 2022 
10.00 Bibelstudium: Israel i Egypten
11.15 Gudstjeneste: Jadanna Lijkendijk (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 2. JULI 2022 
10.00 Bibelstudium: Hyrdens smeltedigel
11.15 Gudstjeneste: Anette Wulf (Kollekt: SABUS)

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

Et nyt kvartal er på vej: Hold øje med de nye studie- 
materialer – i fysisk form eller på adventist.dk

KontaktpersonerGudstjenester juni 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
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Troen sættes  
på prøve

BIBELSTUDIER · 3. KVARTAL 2022

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 for- 
beredt bibelhistorie og kreative aktiviteter for de yngste grupper; 
teenagerne bliver budt på morgenmad og snak om troen og livet. 

https://adventist.dk

