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Klumme En bonde var ude at så...
For nylig !k jeg den tanke, at jeg nødig vil lade mine prædikner (og tid) 
gå til spilde, så derfor vover jeg at trække en tråd fra en prædiken ind i 
menighednyt – eller i det mindste udvide et par tanker eller to derfra. 

Emnet var det med, at troen (Gudsforholdet) kan dræbes i en verden, 
hvor alt bevæger sig med stor hastighed. Vi bliver kontant udsat for 
mange og skiftende input og indtryk og det sker midt i det hele, at 
vores sjæleliv kan blive dæmpet og dulmet for Guds Ånd, Guds ord 
og Guds virke – at vi mister vores åndelige appetit, og lige så stille er 
vores trosliv alt andet end levende. 

Derfor er Paulus’ formaning altid mere end vigtig. Han opfordrer til at 
lade ”Kristi ord bo i rigt mål hos os”. Det ønsker vi for os selv og hinan-
den. Det gode ved Paulus’ opfordring er, at han vejleder og inspirerer 
til måder, vi rent praktisk kan lade Kristi ord ”bo i os” – noget, som vi 
praktiserer i forvejen på mange måder:

”Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og 
åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord 
eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader 
tak ved ham!” (Kolossenserbrevet 3,16).

Salmer, hymner og åndelige sange er med til bære Guds ord, og når vi 
synger, er de med til at præge os med Guds ord. Jeg tænker, at vi ikke 
må undervurdere sang og musik, når det gælder det kristne liv – og 
selvfølgelig heller ikke Bibelen eller det talte ord. 

Altså at lade Kristi ord være som et hvedekorn i min sjæl, der kan 
vokse frem i det liv, jeg lever. At jeg for eksempel ”indtager“ de første 
vers fra “Fadervor” – og så grubler over dem i nogle dage, så jeg bliver 
præget af dem, er bedre, end at jeg læser noget hver dag, og så glem-
mer og taber det i alle verdens distraktioner og optagethed. 

Som jeg sluttede med i prædikenen den 10. september: “Uanset om du 
læser meget og beder længe, eller om du læser lidt og beder kort, lad 
os stræbe efter at gøre plads i vores liv, hvor vi lader Kristi ord bo i rigt 
mål hos os. På den måde er Kristi ord faldet i god jord. 

Kærlig hilsen 
Robert

Af Robert Fisher
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Det sker i Nærum menighed

SPAGHETTIGUDSTJENESTER & FAMILIEGUDSTJENESTE

I oktober måned har vi hele to spaghettiarrangementer. Den 4. oktober 
er en helt almindelig tirsdag aften med spaghettigudstjeneste. Sabbat-
ten den 8. oktober inviterer vi spaghettikredsen med til familieguds-
tjeneste, hvor temaet vi være taknemmelighed og bære præg af høst- 
tiden og efteråret. Efter gudstjenesten vil der være en lille servering. 
Vi håber så mange som muligt vil slutte op omkring denne dag.

Følgende spaghettidatoer er 1. november og 6. december. 

MUSIKGUDSTJENESTE 15. OKTOBER

Sabbatten den 15. oktober bliver det et lidt anderledes program til 
gudstjenesten. Der bliver masser af sang og musik med anledning til 
både at lytte og til at synge med. 

GUDSTJENESTEN MED HENRI NISSEN !ytter dato og viger pladsen 
for efterårsmødet på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde 

Vi har tidligere annonceret to spændende valgmuligheder sabbat- 
ten den 5. november. Efter nærmere overvejelser har ledergruppen  
besluttet at spørge Henri Nissen, om han kan komme en anden gang.  
Vi melder ud, når der forhåbentlig snart kommer en aftale på plads.  
Se mere om efterårsmødet på næste side.

BIBELSTUDIE TIRSDAG AFTEN

Kom og vær med til bibellæsning, samtale og bøn tirsdag aften. Måske 
er det for koldt til at være i kirken, men kontakt Birgit Mtiliga og hør 
nærmere. Telefon 23 48 97 91.

BESTILLING AF BIBELSTUDIEHÆFTER TIL 2023

Der er nu tid til at tænke på bestilling af lektiehefter til 2023. Hører jeg 
ikke fra dig, regner jeg med at bestille det samme, som du !k i 2022. 

Det er muligt at få hefterne med større skrift end i den almindelige 
udgave. Kontakt mig senest 1. november, hvis du ønsker ændring i din 
bestilling. Tlf: 29827069, e-mail: vibekeph@gmail.com

Venlig hilsen  
Vibeke Heltborg

Adventisternes  
Hjælpearbejde
AHA-gruppen mødes  
hver anden mandag, hvor de 
reparerer og pakker tøj til fat-
tige lande i Europa, fortrinsvis 
til Serbien. Kontakt: Bjørn 
Krøll, 60 94 49 29.

Tilmelding til spaghettiguds- 
tjeneste på SMS 21 72 05 52 
(Robert Fisher).

NÆRUM SPEJDERTROP

9. oktober er der vandretur på 
Kullen – gerne sammen med 
familien! 

25. oktober er der temaaften 
med brand. 

Kontakt Catarina Rørvik, hvis du 
har spørgsmål omkring spejder 
(40 26 96 36).

BIBELKLUBBER 

Bibelklubberne for børn og  
teenagere starter samlet kl. 
10.00 i menighedssalen. Vi 
synger sammen, inden vi deler 
op i tre forskellige grupper efter 
alderstrin. 



Det sker 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

Efterårsmøde 
5. november, Efterskolen 
Lindenborg ved Roskilde

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

Spejder juletur 
11.-13. november,  
Kongelejren

Den store julefest 
25.-27. november 
Himmerlandsgården

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

       Ses vi i 

Odense?
8.+9. oktober

FRIVILLIG KIRKEKØRSEL

Det er ikke altid let at komme i kirke. Det kan være pga. dårlige forbin-
delser med offentlig transport, lange ventetider med Flextra!k, dårligt 
helbred, hvor at komme ud i regn, slud, kulde eller den lange vej til 
bus og tog, bare ikke fungerer mere. Til jer med biler, tænk på dem, 
som kunne have behov, og overvej at tilbyde dem et lift. Og hvis du er 
en af dem mangler en kørelejlighed, kontakt en præst, forstander, eller 
menighedbestyrelsesmedlem.

 

Ord på vejen
Om det er corona, krig, gas eller in"ation – det er som om den ene  
krise a"øser den anden, og man undrer sig: Hvornår stopper det? 

Det, der sker i verden, kan enten svække vores tro eller bekræfte den. 
Jeg håber i hvert fald, at vores tro på Gud ikke bliver svækket af ver-
dens tumult. Når man kigger ud på det politiske eller sociale landskab, 
kan man nogle gange blive fristet til at spørge: ”Hvem er ved roret?” 
eller ”Hvem sidder i cockpittet?” Det er altid betryggende at vide, at 
der er nogen, der kan styre. 

Denne tekst fra Johannesevangeliet 14,27 dukkede op i mine tanker  
for nylig:  

”Fred efterlader jeg jer,  

min fred giver jeg jer;  

jeg giver jer ikke, som verden giver.  

Jeres hjerte må ikke forfærdes  

og ikke være modløst.” 

For mig er der her tale om en fred, der ikke er betinget livets skiftende 
omstændigheder, men en fred, der er dybere og fæstet til den evige 
Gud selv – i Kristus Jesus. Det er min bøn, at vores radar – troens radar 
vil fange den fred og sendte fra Gud og at den vil bære os i disse tider. 

Kærlig hilsen  
Robert 



Efterårsmøde 5. november 10.30-18.30
Gudstjeneste · Sang og musik · Bibelstudie

Samvær · Børneprogrammer
Se mere på adventist.dk

Lad os sammen mærke varmen og  
styrken i fællesskabet med hinanden.

Velkommen til en skøn sabbat på
Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord.



Følgende medlemmer har ønsket at !ytte deres menighedsbrev til andre menigheder:

Noemia Santos til Adventistkirken København; Evelyn Ibsen til Fakse menighed; Mathæus Müller til  
Vejlefjord menighed, Anita Thortzen til Vejlefjord menighed; Joachim Thortzen til Vejlefjord menighed.

Vi ønsker dem Guds velsignelse i deres nye menigheder og håber at se dem ind imellem i Nærum.

Om varme og varmepriser
Vi hører dagligt om stigende priser på el og varme.

Som menighed har det også konsekvenser for os. Vores udgift til  
opvarmning var i 2021 på kr. 74.000. Hvis de nuværende høje gas- 
priser fortsætter i resten af 2022, kan vi forvente en udgift i 2022 på 
kr. 185.000, hvilket er en stigning på kr. 111.000 om året. Da vi kun  
har varme på i ca. 8 måneder om året, svarer det til en udgift på kr. 
5.400 om ugen, hvilket er en tre-dobling af den nuværende udgift.

Det er rigtigt mange penge! Hvad kan vi gøre? Vi kan spare på varmen, 
vi kan måske !nde en anden måde at opvarme på, og vi kan som  
medlemmer øge vores gaver til menigheden.

Menighedsbestyrelsen har drøftet vores muligheder og har foreløbigt 
besluttet følgende:

• Der indhentes tilbud på varmepumper og laves beregning af mulige 
besparelser.

• Temperaturen i kirken sættes ned med én grad fra 20 til 19 grader.

• Vi overvejer at "ytte bibelstudium og gudstjeneste til menigheds- 
salen, når det er frostvejr.

• Vi følger udviklingen i gaspriser og muligheder nøje.

• Vi opfordrer til at give gaver til betaling for den større varme- 
regning.

• Vi opfordrer til at alle tager lidt varmere tøj på og stiller også  
tæpper til rådighed (de ligger bagerst i kirken ved stolehynderne).

Vi håber, at I alle har forståelse for dette, og at vi kan hjælpe hinanden 
til fortsat at !nde glæde og varme ved fællesskabet i kirken.

På bestyrelsens vegne 
Nils Rechter



Kanotur til Bolmsjö i Sverige
Man må sige at Pitstops årlige kanotur endnu en 
gang var en succes. Selvom turen lå lidt senere på 
året end vanligt, var vejret virkelig med os, idet vi 
hverken oplevede regn eller blæst, men derimod 
sol og spejlblankt vand.

Hvorfor det egentlig hedder kanotur er mig en gåde, 
da kanoelementets bidrag til den samlede oplevelse er 
uhyre lille. At kalde det enten blandselv-slik-tur, passiv- 
rygning-tur eller overvejelser-om-hvor-jeg-skal-lave-stort-tur, 
ville, udfra bidragsmængden, være mere akkurate beskrivelser.  
Dog kunne der nok stilles spørgsmålstegn ved størrelsen af menig- 
hedens økonomiske bidrag til turen, hvis de fandt ud af, hvad vi i  
virkeligheden laver (eller holder inde) på en sådan tur. Og det bidrag 
tør vi ikke miste, så kanotur kommer det nok også til at hedde til  
næste år (læs: tak for støtten).

Tak til dem som arrangerede turen, og tak til alle der deltog og berige-
de turen med godt kammeratskab og åndeligt fællesskab.

Af Rasmus Hjalte Skov-Hansen



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

SABBATTEN DEN 8. OKTOBER 2022 
Familie-/spaghettigudstjeneste. Servering efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Død i en syndig verden
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 15. OKTOBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Hvordan er menneskets natur?
11.15 Gudstjeneste: Musikgudstjeneste v. Daniel Birch  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 22. OKTOBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Det Gamle Testamentes håb
11.15 Gudstjeneste: Carsten Risager  
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 29. OKTOBER 2022 
Fællesspisning efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Opstandelser før korset
11.15 Gudstjeneste: Jan-Gunnar Wold 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 5. NOVEMBER 2022  
OBS! Kirken er lukket. Vi håber at se rigtig mange til 
Efterårsmøde på Efterskolen Lindehøj v. Roskilde Fjord 
Se mere inde i bladet og på adventist.dk 

KontaktpersonerGudstjenester oktober 2022

PRÆSTER: 
Robert Fisher, 21 72 05 52 
robert."sher@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 
kasserer-naerum@adventistkirke.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


