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

Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 30 juli 2022.
Bibelstudium kl. 10.00 ved Carsten Thomsen i kirkesalen samt evt. i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er “Intens Varme”
(standard udgaven) og “Under Lidelsens Byrde” (europæisk udgave).
Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Carsten Thomsen: “Hvor Stærk er min Tro?”. Kollekt: Menighedens aktiviteter. Husk Kollekt, også når du ikke kommer

Gudstjeneste kan høres her (senere på dagen) sammen med tidligere gudstjenester. Den seneste tale ved Carsten Thomsen er fra d. 30 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. 2. juli kl. 17 Åben kirke: kontakte Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at komme eller at vide mere på mobil 23 48 97 91.
Se også nederst på siden.
På internettet:
Fredag d. 29. juli: Aftenkirke
Lørdag d. 30 juli kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken
Ugens Billede: (Hvis I har nogle historiske billeder I vil dele, send dem til mig (Carsten Thomsen))
Hvad er navnet på søen på dette panorama billede og hvor er den? (ja den er i Danmark)

og for at gøre det lidt lettere er der et hint i følgende billede af samme sø:

Sidste uges udfordring (Nu med svar): (send svar eller kommentarer til pxicarsten@icloud.com). Den var meget svær, men vi har en
mesterdetektiv i menigheden.
1. Hvad har de to følgende billeder med hinanden at gøre?
2. Hvor ligger huset? Hvad er det kendt for?
Her er et fantastisk bud fra Jens-Evald Andreasen:
“Her er mit bud på de to billeder:
Billedet af huset ligner et norsk træhus af ældre dato, men inspireret af lidt amerikansk klamphuggeri. Du bemærker at de to billeder har noget
med hinanden at gøre. Gad vist om du ikke har billedet fra din gamle hjemby Battle Creek, hvor også fru White engang boede. Måske det oven i
købet er hendes bolig fra dengang. Besøgte Battle Creek for en menneskealder siden, men husker især den store Kellogg hospitalsbygning.
Hvilket museum bogreolen hører hjemme i er mere usikkert. Kunne være i Hasdas arkiver på Vejlefjordskolen, eller, hvem ved, måske et lille
udvalg af skandinaviske bøger på et lokalt arkiv i Battle Creek. Mange danskere drog jo dertil år tilbage, så hvem ved, om nogen af dem evt.
donerede gamle skandinaviske bøger til et adventistarkiv. Selv min fars halvbror, Carl, emigrerede i 1923 og havde, ifølge Ellis Islands
passagerliste, en første kontakt til en vis Bent Malland med bopæl i Battle Creek.”

Huset er senere blevet moderniseret og er en del af Adventist Heritage Village i Battle Creek: (husk at spol længere ned for at se resten af svaret
på quizzen.)

Adventist Historic Village
Michigan Conference of SDA

07:30

Så tilbage til quizzen:
Til hvilket jeg (CT) svarede: “Pletskud med Battle Creek! Men Hvad er den meget specifikke forbindelse til bogreolen?”
Jens-Evald Andreasen:
Hvis det er korrekt med E. G. Whites hus, så er forbindelsen vel Den Store Strid. At udgaven er så sent som 1960’erne antyder naturligvis, at reolen
ikke findes i Battle Creek, men et eller andet sted i DK.
Carsten Thomsen:
Yes og yes igen. Og hvilken museum kan du let finde hvis du formoder at quiz forfatteren trækker en usynlig tråd til en tidligere opgave.
Det er faktist i dette hus i et værelse på første sal at Ellen White skrev den første udgave af “Den Store Strid”.
3. På hvilket museum er bogreolen udstillet?

Og det var et stort set umuligt spørgsmål, men det rigtige svar er “Bornholms Tekniske Samling”. (Lige som Svedekassen fra sidste uge). Et
orgel fra Zionskirken i Rønne blev flyttet på museum, og den tilhørende bogreol bag orgelet (uberørt) blev flyttet med, ink. med Den Store Strid.
Søg efter Zionskirken på denne webside.
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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
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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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