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Det foregår hver lørdag
Kl. 10.00 Bibelstudie, sang og samtale
Kl. 11.15 Gudstjeneste

Solnedgang fra Gl. Holte langs motorvejen

Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 16 juli 2022.
Bibelstudium kl. 10.00 ved Nils Rechter i kirkesalen samt i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er “Fugleburet“. Om prøvelser.
Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Daniel Birch: “Kan man fiske i livets flod?”. Kollekt: Menighedens aktiviteter. Husk Kollekt, også når du ikke kommer

Gudstjeneste kan høres her (senere på dagen) sammen med tidligere gudstjenester. Den seneste tale er fra d. 16 juli 2022. Men endnu bedre, kom og
hør den “live”.
Kommende gudstjenester: se nederst på siden.
Menighedsblad for juli/august kan læses her eller hentes i kirken.

Børne og ungdoms bibelstudium:
kl. 10.00: PitStop (Unge til ca. 30 år): Morgenbrød og bibelstudium/samtale ved Carsten Thomsen
Bibelklub for børn:
NB Ang. Børneklubberne:
I juli måned er det meget svært at få bibelklubberne for børnene til at fungere. Derfor vil der være sabbater, hvor forældrene er velkomne til at gå i
lokalerne med deres børn, men de må selv hygge omkring børnene.
kl 10.00: Fælles indledning
10.15 (ca.) Deles i følgende tre grupper:
0-6 år:
synger sange, leger, hører bibelhistorie og tegner, maler og klippe/klistrer
7-12 år:
hører bibelhistorie og alt muligt andet sjov
13+
Spiser bl.a. rundstykker og lærer en hel masse nyt og spændende om Bibelen
Kommende arrangementer:
tirsdag d. 19. juli kl. 17 Åben kirke: kontakte Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at vide mere på mobil 23 48 97 91.
På internettet:
Fredag d. 15. juii: Aftenkirke
Lørdag d. 16 juli kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken
Arkiverede møder:
25-29 maj: Årsmøde på Himmerlandsgården: Hele programmet findes og alle møder (også tidligere) kan høres.
Adventistkirkens “General Conference” 6-11 juni 2022
Nuværende formand Ted Wilson er genvalgt. Daniel Duda afløser Rafaat Kamal som formand for the Transeuropæisk division som den
dansk union tilhører.
Følgende artikel et overblik af nogle af emnerne til diskussion og hele den officielle dagsorden findes her.
Rapporter herfra læses her.
Ugens Billede:
Hvis I har nogle historiske billeder I vil dele, send dem til mig (Carsten Thomsen)
Skodsborg I sne: Kan du byde ind på årstal osv? Send svar til Carsten Thomsen pxicarsten@icloud.com.
Tak for svar til:

Tom Bendix: Vi er mellem 1907 , hvor bygningen til højre i billedet er opført, og 1923 hvor søjlegangen bygges – her i mellem er krigen, hvilket formentlig
betyder at billedet er fra begyndelsen af 20erne.
Jens-Evald Andreasen: Billedet er før opførelsen af indkørselssøjlerne til SB. Wivex er heller ikke tilføjet. Derudover er der ingen antydninger af det store
piletræ på græsplænen. Piletræer vokser vist hurtigt, men hvad med et bud ca. 1925 – 1930.

Fundet i adventistkirkens centrale billededatabase

Sidste uges billede: Tak til Lehnart, Nils, og Jens-Evald for på bud billedet. Der gættes på fra 1920’erne baseret på træernes størrelse samt 1930-1940erne
baseret på påklædning. Bygningerne er liggehallene. Men hvis det er et ægte farvefotografi, må det placeres senere..i 1950’erne, men skørt længden
passer ikke rigtigt. Derfor formodes det at det er et farvelagt sort-hvid billede.

Ny udfordring: På hvilket museum findes disse svedekasser? Hvad kender du til baggrunden for dem? Se indlæg med mulige svar nederst på siden:

Indlæg fra Jens-Evald Andreasen med mange fantastiske oplysninger, men ikke med svar på det rigtige museum.

Svedekasser?
Om der findes et lille lokalhistorisk museum i Vejby Strib, hvor der tilsyneladende findes en lokalhistorisk forening med oplysninger om Lyngstrøm, så
formoder jeg, at svedekassen findes der.
Som jeg ser kassen, så ligner det en gammeldags lyskasse, hvor varmen fra de mange elpærer fremmer svedperlerne. Men om det er tilfældet, så mener
jeg ikke, at Lyngstrøm kan have opfundet den. Selv gamle Ottosen indførte lyskassen i Skodsborg, og han stjal sikkert ideen fra Battle Creek.
I øvrigt kom Lyngstrøm somme tider på besøg på Vejlefjord, da jeg var der i 1962 – 1963. Jeg
husker vi havde sjove samtaler med den lidt sære, men opfindsomme gamle mand med de gammeldags, men miljøvenlige ideer.
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Hvor er du på vej hen?
Har dit liv en retning? I kirken er vi mennesker ligesom dig – vi er søger
en vej baseret på det kristne budskab.

Vil du vide mere

Kontakt
Nærum Adventistkirke
Concordiavej 14
2850 Nærum
+45 21 72 05 52
robert.fisher@adventist.dk

Genveje til
adventist.dk
adventist.dk
Adventnyt

Om os
Vores kirke er en kristen protestantisk kirke tilknyttet Syvende Dags Adventistkirken i
Danmark. Vi forkynder Jesus Kristus som frelser og inviterer alle til at være en del af det
kristne fællesskab. Bemærk, at vores gudstjenester foregår om lørdagen.
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