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Klumme Høsten her og høsten hist

Matthæusevangeliet 24,4-7 og 12-14: ”Jesus svarede: ‘Lad ikke nogen 
vildlede jer. I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men 
lad det ikke skræmme jer. Den slags er uundgåeligt, men det er endnu 
ikke afslutningen. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange 
steder bliver der hungersnød og jordskælv … Efterhånden som ondska-
ben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange. Men de, der hol-
der ud indtil det sidste, skal blive frelst. Og glædesbudskabet om Guds 
rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre 
det – og så vil afslutningen komme.” I Lukasevangeliet 21,34-36 står 
der: ”Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester, drikkeri og dagligdagens 
bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig 
sker. Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden. Vær 
altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der 
skal ske, men at I kan stå frem foran menneskesønnen med frimodig-
hed.”

Efteråret er netop gået i gang, med træer der bugner af æbler og 
blommer, og smukke farver der snart kommer til at pryde træerne. 
Det er høsttid, og som verden ser ud i dag, er det nærliggende at tænke 
på den store høsttid, som kommer til at afslutte vores verden, som vi 
oplever den. Og der sker mange ting rundt omkring os, der får os til 
at tænke på Jesu ord, som han sagde i de indledende vers. Grusomme 
krigsscener fra krigen i Ukraine fylder medierne, nyt jerntæppe rulles 
ud, voldsom varme forårsager tørke mange steder, store ukontroller-
bare skovbrande hærger, oversvømmelser af syndflodsagtige dimen-
sioner rammer flere steder, inflationen når nye højder, klimaet løber 
løbsk…

Der er nok at blive bekymret over, men midt i det hele siger Jesus til 
os: ”Lad det ikke skræmme jer. Søg først Guds rige og gør Hans vilje, så 
vil I få alt det andet i tilgift. Så lad altså være med at bekymre jer for, 
hvad der skal ske i morgen.” Vi har et glædesbudskab at forkynde. Midt 
i alle de ting, der sker, har Gud lovet at være med os, når vi søger Ham. 
Så lad os nyde alt det smukke, Gud har skabt omkring os. Lækre, saf-
tige fuldmodne æbler og blommer, smukke blomster og bladenes spil i 
de vidunderlige efterårsfarver – det er alt sammen en forsmag på den 
nye verden uden ondskab og synd, som Gud har i vente til os.  

Af Bjørn Krøll



Det sker i Nærum menighed

NY SPAGHETTISÆSON

Skolen er godt i gang igen, så nu står vi også på spring med en ny om-
gang spaghettigudstjenester. Første gang er tirsdag den 6. september, 
efterfølgende er datoerne: 4. oktober, 1. november og 6. december. Hvis 
du kender nogen, du gerne vil invitere med til spaghettigudstjeneste, så 
tag et postkort i forhallen med datoer og emner, som du kan give videre.

NÆRUM SPEJDERTROP

Spejdersæsonen er også gået igang – der har allerede været spejder- 
aften med leg, bål og pandekager. Mathias Melkersen Kalvåg skriver 
på Facebook: ”Sikke en dejlig aften. Spejder er tilbage! 32 spejdere 
samlet i Nærum trop på en skøn dansk sommerdag. Vi startede med 
Capture the Flag i skoven, og vi måtte sande, at børnene ikke var fær-
dige med at lege, da vi var nødt til at trække hjemad for 
at spise pandekager. Sikke en fantastisk opbakning. 
Det kan kun blive en dejlig sæson...“

Den 18. september er der kanotur på Møl-
leåen, 9. oktober står den på vandretur på 
Kullen – gerne sammen med familien. Den 
25. oktober er der temaaften med brand! 
Kontakt Catarina Rørvik, hvis du også har 
lyst til at være med til spejder (40 26 96 36).

ÅBEN KIRKE TIRSDAG AFTEN

Kirken er igen åben tirsdag aften. Kom og vær 
med til bibellæsning, samtale og bøn. Kontakt  
Birgit Mtiliga for nærmere information på 23 48 97 91.

BIBELKLUBBER

Velkommen i bibelklub for børn og teenagere. Vi starter sabbats mor-
gen kl. 10 i menighedssalen med sang for hele gruppen, inden vi deler 
op i tre grupper efter alderstrin. 

Første tirsdag  
i måneden
• Mad på bordet

• Aktiviteter

• Kreative hjørner

•  Minigudstjeneste  
i børnehøjde

•  En hyggelig aften  
for hele familien 

Velkommen til spaghettigudstjeneste
Kontakt og tilmelding: Robert Fisher, 21 72 05 52

Adventisternes  
Hjælpearbejde
AHA-gruppen mødes  
hver anden mandag, hvor de 
reparerer og pakker tøj til fat-
tige lande i Europa, fortrinsvis 
til Serbien. Har du lyst til at 
være med, kan du kontakte 
Bjørn Krøll, 60 94 49 29.



Arrangementer på 
landsplan...

Lovsangsweekend  
30. september -  
2. oktober i Faxe

Kommunikations- 
dage i Odense  
8.-9. oktober

Arbejdsdage HLG  
16.-19. oktober på  
Himmerlandsgården

Familielejr  
19.-23. oktober på  
Himmerlandsgården

SABUS ledertræning  
28.-30. oktober,  
Sct. Knudsborg, Fyn

Bibelstævne 
K-skolen og SABUS 
11.-13. november, Fyn

Læs mere om alt det, der  
sker i kirken og tilmeld dig  
på adventist.dk / sabus.dk

       Ses vi i 

Odense?
8.+9. oktober

24. SEPTEMBER: HISTORIEN OM JESUS I ORD OG TONER

Den 24. september er der musikgudstjeneste, når Peter Larsens 
Orkester står for programmet. De af jer, der tidligere har hørt 
Peter Larsen og hans kompaner spille, ved, at det er så godt 
som umuligt at være i dårligt humør i deres selskab. Vi glæder 
os til en livsbekræftende gudstjeneste og håber, at glæden ved 
at prise Gud sammen vil følge med ud af kirken og smitte af 
på vores omgivelser.

Inviter gerne naboer, venner og bekendte med, så vi kan være 
mange om den gode oplevelse!

INSPIRATION TIL 4. KVARTALS BIBELSTUDIER

Søndag den 11. september kl. 10.00-11.30 er der mulighed for en 
snigpremiere på næste kvartals bibelstudier. Paul Petersen leder ud i 
drøftelser af nogle meget store spørgsmål: Hvad sker der, når vi dør? 
Hvad er der sket, mens vi lever? Hvad skete der, før vi blev født? Hvad 
vil der ske siden? Det foregår på ZOOM, og alle kan være med. Find 
linket på adventist.dk eller skriv til henrik.jorgensen@adventist.dk og 
få linket tilsendt på e-mail. 



Hjálpsemi på Færøerne
Når dette læses, er vi vendt tilbage fra vores eventyrlige tur i Hjælpe-
aktion på Færøerne. Vi har virkelig følt, at Gud velsignede dagene for 
os. Forudsigelserne varslede meget regn, men vi oplevede, at når vi gik 
ud, var vejret som regel fint. Blæst, lidt tåget nu og da, ofte sol, men 
ikke regn, så vi slap for at gå rundt og være våde. Jens og Anette stødte 
til os de sidste dage, så vi var fem fra Nærum, der endte med at samle 
ind. Rebecca Lundqvist*, Lone og jeg, og samlet nåede hele gruppen 
mere end 200.000 kroner, hvilket vi er meget glade for.   

Der var mange gode oplevelser, vi kunne dele med hinanden. Jens 
stoppede en mand på gaden, som han mente skulle have chancen 
for at give, og de endte med at tale sammen længe. Manden spurgte 
bl.a. Jens, om han var en personlig kristen, hvilket Jens svarede klart 
ja til, og tilføjede, at han også mente, at vi er frelst af nåde og Guds 
kærlighed til os. Hvor er det godt at høre sagde manden, og de fik en 
god snak. Rigtig mange hjem har et skriftsted hængende indrammet 
på væggen i entreen, og der er generelt en stor imødekommenhed og 
respekt om det arbejde, vi gør. Der er selvfølgelig en del, der ikke er 
hjemme i løbet af dagen, og nogle få, der direkte siger nej tak, men de 
mange, der giver, opvejer langt de negative oplevelser.

Jeg har flere gange oplevet at have dankortterminalen fremme, og er 
blevet bedt om at skrive 1.000,- kr på. Wow hvor svæver man afsted til 
næste dør efter sådan en opmuntring. Det er selvfølgelig de sjældne, 
men mange giver sedler, så giverglæden er betydelig større end hjem-
me i Danmark, hvor mange tror, man kun kan give mønter.

Vi planer allerede nu på at gå igen næste år, hvor indsamlingen kom-
mer til at ligge i juni, så hvis du har lyst til at starte sommeren på en 
rigtig god måde, er du velkommen til at melde dig til.

*Rebecca Lundqvist (i midten)har siden 
1. august været ansat i medieafdelingen 

på unionskontoret. Hun giver et år af  
sin tid til kirken og arbejder for en  

symbolsk løn. Vi glæder os til at lære 
Rebecca bedre at kende. Hun er i øvrigt 

lillesøster til Benjamin Lundqvist. 



Biker-gudstjeneste

“Exodus” er navnet på en kristen bikergruppe, som den 27. 
august stod for gudstjenesten i Nærum. Desværre ankom de 

uden deres højpolerede Harley Davidson motorcykler pga. regn-
vejr. Med en begavet pianist og sangkor gav de en åben-
hjertig beretning om deres værdier, fællesskab og klub-
møder, og deres ønske om at være et vidnesbyrd for andre 
MC-klubber. Dagens kollekt gik til Biker-Bibelen, som når 
ud til mange i de hårde miljøer gennem Exodus’ arbejde. 
Hent dit eget eksemplar på bordet i kirkens forgang.  

Efter gudstjenesten strømmede flere af kirkens medlemmer frem i 
kirken for at snakke med bikerene, som også tilbød individuel forbøn.  
Du kan høre hele gudstjenesten, sammen med video og se billeder på 
naerum.adventistkirke.dk

Af Carsten Thomsen

Værelser til leje i Trørød

To værelser med eget bad og toilet, thekøkken og egen indgang – i alt 
33 m2 udlejes. Der er TV, vaskemaskine, køleskab, mikroovn samt 
kogeplader. El, vand, varme og trådløst internet er inkluderet i prisen.
Egen terrasse i haven. Tæt på offentlig transport og indkøbsmulighe-
der. Huset ligger i et villakvarter tæt på skov, Vedbæk Havn og strand. 
Pris kr. 5.500,- pr. måned. Ledig fra 15. september. Henvendelse til 
Bjørn og Lone Krøll, 60 94 49 29 eller 41 61 06 96.



Sag i Højesteret om arbejdsfri sabbat

Sagens problemstilling er, om man kan afskediges for at nægte at  
arbejde på en lørdag på grund af sin religiøse overbevisning. Sagen 
blev behandlet ved højesteret mandag den 29. august. Processen va-
rede i fem timer med flere tusinde sider bilag præsenteret i sagen til 
høring fra de fire advokater og 7 højesteretsdommere. Dommen bliver 
afsagt onsdag den 7. september klokken 12, og udfaldet vil være afgø-
rende for, hvordan andre adventisters retstilling vil være på arbejds-
markedet.

Karsten Rytman de Lange fortalte efter retsmødet, at han synes, det 
er positivt at leve i et land, hvor statens kammeradvokat går ind og 
repræsenterer én i en sådan principiel sag. Karsten er i dag ansat på 
Thisted Gymnasium, hvor han underviser i idræt. I sin fritid dyrker 
han også idræt – han er bidt af kajaksurfing på det vilde vesterhav. 

Du kan læse væsentlig flere detaljer om sagen i nyhedsbrevet Sabbat-
Online fra den 25. august eller via dette link: mailchi.mp/adventist/
sabbatonline-2599919?e=c2a1ef84d5

Landsretssagen har desuden tidligere været dækket internationalt i 
Adventist Today (atoday.org/denmark-high-court-upholds-firing-of- 
adventist-teacher-for-sabbath-observance). 

Hvis du vil følge med i sagen, kan du også gøre det via vores egen 
hjemmeside, som fortæller om sagen indtil videre. Der vil blive op-
dateret, når dommen er faldet. Linket er: naerum.adventistkirke.dk/
news/sag-i-hoejesteret-om-adventist-og-fri-paa-sabbaten/

BRYLLUP I KIRKEN

Frederik Christensen og Ralitsa Petkova blev viet af Robert Fisher  
i Nærum Adventistkirke søndag den 28. august. Brudeparret og 
mange af deltagerne kommer primært i International Church 
Copenhagen på Svanevej. Stort tillykke til de nygifte – og dejligt at 
vores kirke kan være ramme for nogle af livets store begivenheder.

Af Carsten Thomsen

Karsten Rytman de Lange foran  
Højesteret i København den 29. august.



SABBATTEN DEN 3. SEPTEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Ydmyghed i smeltediglen
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher  
  (Kollekt: Vejlefjordskolens Elevfond)

TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2022 
Spaghettigudstjeneste 
17.00 Bibelhistorie, sang og aktiviteter. Tema: Høst 
18.00 Aftensmad – tilmelding til Robert Fisher, 21 72 05 52

SABBATTEN DEN 10. SEPTEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Ventetid i smeltediglen
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 17. SEPTEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: At dø som et frø i jorden
11.15 Gudstjeneste: Henrik Jørgensen  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 24. SEPTEMBER 2022 
Fællesspisning efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Kristus i smeltediglen
11.15 Gudstjeneste: Musikgudstjeneste v. Peter Larsens Orkester  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 1. OKTOBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Oprør i et fuldkomment univers
11.15 Gudstjeneste: Thomas Müller  
  (Kollekt: ADRA, Katastrofeoffer)

TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 2022 
Spaghettigudstjeneste 
17.00 Bibelhistorie, sang og aktiviteter. Tema: Taknemlighed 
18.00 Aftensmad – tilmelding til Robert Fisher, 21 72 05 52

KontaktpersonerGudstjenester september 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

naerum.adventistkirke.dk


