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Sabbatten den 25. juni blev en
uforglemmelig dag for Silvana og
Patrick. De er taknemmelige for
den hjælp, de fik fra menigheden, til at kunne fejre deres
kærlighedserklæring til hinanden.

Klumme

Vi skal forvandles

Af Bjørn Krøll

Vi lever i en verden fuld af uretfærdighed, magtmisbrug, misinformation, krig, sult, flygtningestrømme, naturkatastrofer og ufred. Man
kan blive helt modløs og trænge til lidt opmuntring, og den kommer
her: Det er fantastisk at tænke på det liv, som Gud har i vente for os.
En ny himmel og en ny jord hvor kærlighed, glæde og omsorg for hinanden gennemsyrer alt, hvad der foregår. Vi vil alle komme til at leve
op til vores fulde potentiale og udvikle vores evner og indsigt gennem
evigheden i omgivelser, som vi slet ikke kan forestille os.
Paulus skriver i Første Korintherbrev 15,51 og frem: ”Men lad mig fortælle jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle få nye
legemer. Når den sidste basun lyder, skal alle de kristne opstå med nye
legemer, som aldrig skal gå til grunde. Vort jordiske legeme må forvandles til et himmelsk legeme, som ikke skal forgå, men leve evigt.
Vi priser Gud for alt dette. Det er Ham der giver os sejr gennem Jesus
Kristus, vor Herre!“
Gud har givet nogle mennesker syner, hvor de har oplevet, hvordan
der er i Himlen. Alle har de ønsket at få lov at blive der. De har haft en
stærk følelse af at høre til, at føle sig omgivet af accept og kærlighed.
De føler sig fuldkommen friske og fuld af endeløs energi. De oplever
en skønhed, som de ikke kan beskrive med ord. Vidunderlig musik
fuld af glæde og tilbedelse af Gud, en natur fuld af farver, lys og liv og
uendelig smuk. Fuldkommen afbalancerede smukke huse bygget i sin
egen unikke stil. Der er ikke noget, der er ved at forfalde eller dø, ingenting der haster og ikke noget, der er for sent. Og så findes der ingen
synd og ondskab. En skriver: ”Alt føles som en fuldkommen harmoni.
Det er smukt udover al forstand. Jeg har aldrig følt sådan en overvældende fred. Det er her, jeg hører til. Guds kærlighed er forvandlende og
tilfredsstiller en længsel i den dybeste del af mig.”
Ellen White skriver om et syn, hun havde: ”Herren har ladet mig se
andre verdener. Vinger blev givet til mig og en engel ledsagede mig fra
staden til et sted, der var lyst og herligt. Der var så ufatteligt smukt og
dejligt, og jeg tryglede min ledsagende engel om at få lov at blive, men
englen sagde. ”Du må vende tilbage, og hvis du er tro vil du, sammen
med de troende få lov til at kunne besøge alle verdener og beskue
Guds hænders gerning.”
Hvilken fantastisk fremtid der venter os. Alt bliver godt. Tak, Gud, for
din uendelige kærlighed!

Det sker i Nærum menighed
NÆRUM SPEJDERTROP
Den 11. juni stod spejderne for gudstjenesten, hvor de havde afslutning
med nåleuddeling. Vi fik et lille indblik i, hvad de har arbejdet med i
årets løb, og fokus på nogle af de gode værdier, der ligger i spejderarbejdet. En stor tak for et godt program! Og tak til Linea for fotos

🙂

Næste begivenhed for spejderene er sommerens spejderlejr på Himmerlandsgården 10.-17. juli – ellers står den på sommerpause.
ÅBEN KIRKE TIRSDAG AFTEN
Kirken er åben tirsdag aften. Kom og vær med til bibellæsning,
samtale og bøn. Kontakt Birgit Mtiliga for nærmere information på
23 48 97 91.
BØRNEBIBELKLUBBER I SOMMERFERIEN
I juli måned er det svært at få bibelklubberne for børnene til at fungere. Derfor vil der være sabbatter, hvor forældrene er velkomne til at gå
i lokalerne med deres børn, men de må selv hygge omkring børnene.

AHA – ADVENTISTERNES HJÆLPARBEJDE
AHA-gruppen mødes hver anden mandag, hvor de reparerer og pakker
tøj til fattige lande i Europa, fortrinsvis til Serbien.
MOUNTAIN LIONS
Sommeren er i fuld gang, og for en del af de unge i Pit-Stop betyder
det, at cykelsæsonen også er i fuld gang. Og der er gang i den når
Bjergløverne eller Mountain Lions som de kalder sig hopper på cyklerne, om det så en hverdagsaften i løbet af ugen eller en sabbats eftermiddag efter kirke. Så går turen nemlig til en af de mange mountainbike spor rundt om i Nordsjælland.

Efter sådan en rask tur skal cyklerne ofte serviceres og til det
formål har Mountain Lions set et stort potentiale i kirkens kælder, som tidligere har været fyldt med lidt for meget skrammel og
ragelse. Det resulterede i, at der igennem vinteren og foråret er blevet
ryddet ud og installeret et yderst velfungerende cykelværksted i kirkens kælder, som nu bliver brugt flittigt til både at fixe cykler og bygge
andre både brugbare og knap så brugbare genstande. Hvis du ikke
allerede har set det nye værksted, er du meget velkommen til at få en
rundvisning af en af de mange bjergløver.

FÆLLESKIRKELIGT SAMARBEJDE
Det skulle have været en friluftsgudstjeneste i Sorgenfri
Slotshave, men på grund af vådt vejr, blev gudstjenesten
pinsemandag trukket indenfor i Sorgenfri Kirke. Det blev
alligevel en dejlig oplevelse for alle de fremmødte.
I starten af juni havde vi en fælles kirkevandring, som
det også var givende at deltage i. Det er en vigtig gestus
at mødes med kristne fra andre kirker her i vores område.
Selv om der er forskelle iblandt os, er kirkvandringen bygget
omkring det, vi har til fælles – nemlig kærlighed til Jesus
Kristus og ønsket om at følge ham og vandre med ham.
JUBILÆUM PÅ VEJLEFJORDSKOLEN – NU HVERT ANDET ÅR
Det har været en fast tradition gennem mange år, at den første sabbat
i september var jubilæumsdag på Vejlefjordskolen. Da corona ramte landet, måtte man aflyse arrangementet, så i 2021 var der derfor
opsamling med fælles jubilæum for to årgange. Det viste sig at være en
god idé, så det er nu blevet vedtaget, at sådan skal det være fremover.
Det vil sige, at der IKKE er jubilæum i år, men til gengæld bliver jubilæumshold for både 2022 og 2023 fejret til næste år. Læs mere om det nye
tiltag i Adventnyts augustnummer.
ADVENTISTKIRKENS ARRANGEMENTER PÅ LANDSPLAN
Sommeren er højsæson for lejre og stævner. Tilmelding er ved at være
sidste chance for mange af arrangementer nu – men husk at tjekke alle
mulighederne ud på adventist.dk og sabus.dk

Mindeord
Keth Rose Paananen døde den 3. juni i år efter en relativ kort tid
med sygdom. Hun blev begravet ved Asminderød Kirke i Fredensborg. Flere i menigheden kender Keth, da hun har været aktiv i
menighederne i Lyngby, Nærum og Cafékirken. Hendes søn,
Risto, har også tjent som præst i Nærum. Keth vil være
dybt savnet. Hun efterlader sin mand Heikki, børnene
Risto og Katja samt 5 børnebørn.
Ære være Keths minde.

Af Carsten Thomsen

Interview med Robert Fisher
Hvornår fattede du først interesse for Gud?
Gud har altid været i min bevidsthed, fordi jeg er født ind i en adventistfamilie, hvor Guds eksistens altid var en forudsætning. Min egen
personlige interesse for Gud begyndte ret tidligt – som seks- eller syvårig.
Fortæl lidt om din opvækst...
Jeg er født og vokset op i Wolverhampton, England.
Hvor du har boet?
Jeg har altid boet i Wolverhampton, indtil jeg rejste hjemmefra for at
læse teologi
Uddannelse
Efter grundskolen tog jeg på College for at blive designingeniør, især
den grafiske og formmæssige side interesserede mig. Men jeg havde
ikke regnet med, at det krævede så meget matematik
Så jeg begyndte på en reel kunst/designuddannelse. Det gik meget godt, men
der voksede også en eksistentiel spænding i mig. Som 18-årig begyndte at føle, at jeg skulle involvere mig mere i min tro og blive præst. Så
jeg arbejdede for at få de nødvendige karakterer til at læse teologi på
Newbold College i England.
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Familie
Vi var 9 søskende. Vi var syv, da mine forældre adopterede to mere, som min mor havde
været plejemor for. Jeg har siden mistet to
søstre, og min mor som døde i 2016
Hobby
Musik er nok min største fritidsinteresse,
som også er en stor del af mit arbejde. Jeg
var forelsket i guitaren, fra jeg var seks år
gammel, og fik en, da jeg var omkring 13 år.
Den var svær at spille på grund af opsætningen, men det anede jeg ikke noget om.
Jeg var forelsket, og har altid syntes, at det
var et fantastisk instrument. Jeg kunne

tænke mig at udvikle og forbedre mit spil endnu mere, men det står
ofte stille. Så jeg nøjes med fortsat at nyde det.
Det menneske der har haft størst indflydelse på dit liv?
Der er så mange mennesker, der har præget og formet mig
til den, jeg er. Forældre, venner, naboer, lærer og præster.
Der var en præst, Roy Morgan, som inspirerede mig, og jeg
glædede mig, hver gang han besøgte vores hjem eller talte
i kirken. Jeg så ham lidt som en rollemodel. Han talte på
en måde, der gav mig mod på livet og gav tillid til, at Gud
havde overblik over alt, uanset hvad der skete i verden.
Hvorfor er du adventist?
Jeg er adventist, fordi idéen i adventismen giver mening for
mig på flere måder. Tidligt i mit liv blev jeg optaget af opgøret
mellem Gud og det onde i verden, og at Jesus er frelseren i denne konflikt. Jesus som den centrale figur i verden er stadig svaret
for mig. Det, Jesus sagde, og det, han kalder mennesker til, udfordrer
verdens orden mere end nogensinde – både i vores relationer, men
også socialt og politisk i verden.
Adventismen har også været innovativ og banebrydende. Men jeg tror,
at grundlæggende holdninger er vigtigere, end de institutioner, vi har
etableret, mistet eller savner. Pionerånden er kreativ og begræder ikke
i årevis tab eller savn af institutioner.
Rollefordeling mellem præst og medlemmer...
Jeg synes, at Apostlenes Gerninger kapitel 6 opstiller en godt udgangspunkt. Det viser, at Jesu kirke, helt fra starten, har været pragmatisk,
og Peters indstilling er et godt eksempel. Jeg håber, vi sammen kan
pakke teksten ud i en kommende gudstjeneste eller fælles studie. Jeg
synes, at det bedste (og måske nemmeste) er at fordele rollerne, når vi
er enige om, hvad vi skal fokusere på.
Det vigtigste i din rolle som præst...
Jeg tror, at min rolle er at hjælpe menigheden til at følge Jesus, som
er vores hovedhyrde og at hjælpe med at udbrede nyhed og viden om
ham, og hvad han vil med os og gør for os.

Gudstjenester juli og august 2022

Kontaktpersoner

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

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

SABBATTEN DEN 9. JULI 2022
10.00 Bibelstudium: Ildprøver, vi udsættes for
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Jadanna Lijkendijk, 53 77 04 70
jadanna.lijkendijk@adventist.dk
MENIGHEDSLEDERE:
Daniel Birch, 60 21 42 10

SABBATTEN DEN 16. JULI 2022
10.00 Bibelstudium: Fugleburet
11.15 Gudstjeneste: Daniel Birch (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

Nils Rechter, 27 90 28 02

SABBATTEN DEN 23. JULI 2022
10.00 Bibelstudium: Se guldsmedens ansigt
11.15 Gudstjeneste: Nils Rechter (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

MENIGHEDSTJENER:

SABBATTEN DEN 30. JULI 2022
10.00 Bibelstudium: Intens varme
11.15 Gudstjeneste: Carsten Thomsen (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 6. AUGUST 2022
10.00 Bibelstudium: ”Strid med Guds kraft“
11.15 Gudstjeneste: Lehnart Falk (Kollekt: Adventnyt)
SABBATTEN DEN 13. AUGUST 2022
10.00 Bibelstudium: Et håb, der ikke brister
11.15 Gudstjeneste: Per Arild Struksnes (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 20. AUGUST 2022
10.00 Bibelstudium: Se den usynlige
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Menighedens aktiviteter)
SABBATTEN DEN 27. AUGUST 2022
10.00 Bibelstudium: Et liv fyldt med lovprisning
11.15 Gudstjeneste: Bikergudstjeneste (Kollekt: Bikerbibler)
SABBATTEN DEN 3. SEPTEMBER 2022
10.00 Bibelstudium: Ydmyghed i smeltediglen
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Vejlefjordskolens Elevfond)

Birgit Mtiliga, 23 48 97 91
Bjørn Krøll Nielsen, 60 94 49 29
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
naerum.adventistkirke.dk

