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Forside

Vores vision

Kirkens præst

Godt at vide

Kom og vær med til
Fællesskab og nærvær
Bibelstudie og debat
Gudstjeneste og tilbedelse

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden… Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Mattæus 28.18, 20
Hvad mangler ved de tre prikker i teksten? Det er ofte dem der fokuseres på, i stedet for deres fantastiske indramning.
Interessant sag i højesteret mandag d. 29 august;
Om der er sket forskelsbehandling på grund af tro ved arbejdsgivers pålæg om at arbejde en lørdag.
Læs mere her (opdateret mandag eftermiddag d. 29 august efter retsmødet.
Velkommen til Adventistkirken i Nærum (find vej) lørdag d. 27 august 2022.
Bibelstudium kl. 10.00 ved Bjørn Johansen i kirkesalen og Nina Klokkervoll i spejderlokalet. Øvrige grupper, se længere nede. Dagens emne er “Et Liv Fyldt med Lovprisning” (standard udgaven)
og “Livet som Lovprisning” (europæisk udgave).
Gudstjeneste: kl. 11.15 ved Biker Gudstjeneste. Her vil du høre fra Biker Gruppen “Exodus”, hvor vores egen bl. a. Flemming Petersen er medlem såvel som Steen Schibsted fra Nykøbing Falster
menighed. Exodus har et kristent grundlag og deres Facebook gruppe findes på denne link. Jeg har selv haft fordomme omkring biker kulturen, og Exodus kommer med et friskt pust med
deres kristne grundlang. (Carsten Thomsen, redaktør).
Kollekt: Bikerbibeler (Nogle eksemplarer ligger i kirken eller kontakt Flemming Petersen)
Husk Kollekt, også når du ikke kommer.

Biker Bibel
Bikergudstjeneste fra d. 27 aug 2022 med billeder kan nu høres her.
Tidligere gudstjenester kan høres her.
Bryllup i morgen søndag den 28 august
Kommende gudstjenester: se nederst på siden.
Menighedsblad for juli/august kan læses her eller hentes i kirken.
Og rul helt ned af siden for at se ugens billede samt løsning fra de sidste uger.
Børne og ungdoms bibelstudium:
kl. 10.00: PitStop (Unge til ca. 30 år): Morgenbrød og bibelstudium
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. 30. august kl. 17 er der igen Åben kirke: kontakt Birgit Mtiliga, hvis du ønsker at komme eller at vide mere på mobil 23 48 97 91.
Kommende Gudstjenester: Se nederst på siden
På internettet:
Fredag d. 26. august: Aftenkirke
Lørdag d. 27 august kl. 11-13: Rundbordsdiskussion og Prædiken
Ugens billede: Vi lader det stå med svaret:

Spørgsmål 1: Hvor er dette billede taget? Svar: Rose Garden i Salt Lake City, Utah. (Taget på ferien omkring 1969).
Spørgsmål 2: I dette område er den mest udbredte religion stiftet af en person der døde i 1844. Hvilken religion er det? Svar: Mormonerne, “Church of Jesus Christ of Ladder Day
Saints“. Stifteren var Joseph Smith.
Det kan også tilføjes at mormonerne lige som adventister er tilbageholdende med at spise kød. Før kødfri produkter blev udbredt, havde Adventist fabrikkerne “Loma Linda Foods” og
“Worthington” en meget stor omsætning i staten Utah. I linken under Loma Linda Foods kan du også læse om Worthington foods, som blev solgt til Kellogg (dem med cornflakes,
opfundet i køkkenet på adventist sanatoriet i Battle Creek), og senere blev videresolgt til Atlantic Natural Foods Company.
Her er det vidende svar fra Jens-Evald Andreasen:
Tænker du på stifteren af The Latter Days Saints, hvis selvforståelse naturligvis også er den eneste sande religion og som sådan naturligvis er den mest udbredte sande religion i
verden. I så fald kunne det være Joseph Smith, der døde i 1844, samme år som Guds død proklamatøren, Friedrich Nietzche blev født. Da kunne billedet af den lille havfrue stamme
fra Salt Lake City med Rocky Mountains i baggrunden.
Hvis du vil dele nogle historiske billeder send dem til mig (Carsten Thomsen)
Forrige Uges Billede:
Spørgsmål 1: Hvilken menighed? Svar: Hillerød
Spørgsmål 2: Hvem var præst på det tidspunkt billedet blev taget?
Svar: Tom Bendix kom med det rigtige svar: Børge Schantz som ses på bagerste række til højre. To andre svar bød på Caleb Andreasen som står på tredje række bagfra med sin
hænder på hustru Erna Andreasens skuldre. Billedet er fra en nytårsfest tidligt i 1954. Tak til Jens-Evald Andreasen for billedet.
Så opstår det sidste spørgsmål: Hvornår blev Hillerød menighed lukket (her mangler vi stadig svar) og sammenlagt med Nærum menighed?
Fra Jens-Evald:
Boligsiden angiver at Vinkelvej 7, Hillerød blev solgt i 1999 til kr. 800.000 og vidersolgt efter ombygning i 2000 for kr. 1.720.000. En klækkelig fortjeneste. Utroligt at man skal have så
stor fortjeneste for et nedbryde Herrens Hus (Betel) og ændre det til til en ganske almindelig familiebolig.
Sammenlægning af Hillerød menighed med Nærum kunne derfor være sket f. eks. 1998/99 alt afhængigt af hvor hurtigt salget af ejendommen skete.
Send svar til Carsten Thomsen pxicarsten@icloud.com. Og hvis nogle har lyst til at sætte på navn så mange som muligt af de over 80 personer på billedet er i velkommen!

og her er person galleriet med de fleste navne på takket være Jens Evald Andreasen med støtte fra Birthe Thomsen:
Et forsøg på at sætte navne på deltagerne i Hillerød menigheds nytårsfest medio1950’erne.
Mange, nok de fleste er døde, men så længe vi husker de døde, er de kun levende døde og ej døde døde. Derfor bør vi netop mindes de døde, så de holdes levende i hukommelsen.
Bageste række fra venstre:
1. Else Schantz
2. Birthe Dokkedal
3. Hanne Clausen
4. Kaj Nielsen
5. evt. Tulle (kælenavn) Rørmosegården
6. Niels Erik Andreasen
7. Jørgen Dokkedal
8. ?
9. Kurt Larsen (Rørmosegården)
10. ?
11. Jørgen Iver Jørgensen
12 Johannes Jørgensen (Farum /Bistrup)
13. Børge Schantz
Anden række bagfra – fra venstre:
1. Evt.? Hansen
2. Evt. fru ? Hansen
3. ?
4. Maler Nielsen (Farum Bistrup)
5. Fru Nielsen
6. ?
7. Inge Espenhain
8. Nanna Madsen (gift Krøll Nielsen)
9. Else Jørgensen (kone til 12. ovenfor)
10. ?
Tredje række bagfra – fra venstre:
1. Hans Dokkedal
2. Fru Markussen fra Helsinge
3. Markussen do. (forældre til Erik Markussen)
4. ?
5. Knud Jørgensen
6. Vagn Neesgaard
7. Marie Neesgaard
8. Iris Schantz
9. Caleb Andreasen
10. Poul Jalving
11. Ruth Jalving
12. ? Petersens ældste datter
Fjerde række bagfra – før børnerække:
1. Edel Dokkedal
2. Jensen fra Skævinge
3. Fru Jensen do.
4. ? Petersen (havde 4 piger)
5. Margrethe Larsen / Musse
6. Margot Jørgensen
7. Marius Jensen
8. ?.Fru Petersen (havde 4 piger)
9. Erna Andreasen
10. Lilly Pedersen
11. Johannes Pedersen
Børnerække stående fra venstre:
1. Preben Jalving
2. Anders Nielsen (søn til maler Nielsen)
3. ?Petersens datter
4. ?Petersens datter
5. Karin Dokkedal
6. Keld Ib Jørgensen
7. søn af Johs. og Else Jørgensen
8. Birthe Pedersen / Thomsen
9. Jens Evald Andreasen
10 Grethe Clausen
Sidende voksne fra venstre:
1. Johanne Clausen
2. ? (Jordemoderen fra Skævinge)
3. Str. Jørgensen (Knud Jørgensens mor)
4. Evt. Wasli
5. Evt. fru WAsli
6. Karl Larsen fra Rørmosegården
7. Ingeborg Larsen
8. Marie Schou
9. Thorvald Schou (Kurbad før Jalving)
10. Holger Clausen
Siddende børn fra venstre:
1. Jørgen Jalving
2. Evt. søn af Johs. og Else Jørgensen
3. Carl David Andreasen
4. a. ?
b. Jette Neesgaard
5. a. ? Petersens datter
b. Eva Jørgensen
6. a. Finn SSg Jørgensen
b. Kirsten Pedersen / Thomsen
7. a. ?
b. Steen Schantz
8. Bjarne Jalving
9. Erik Markussen
Nytårsfest navneliste (pdf)
Nytårsfest navneliste (docx)
Hvis du har tlføjelser/rettteler kan du redigere docx filen og sende den til mig. (Carsten)
Nytårsfest i Hillerød (Billedet er taget af fotograf Johannes Espenhain, Gilleleje) som også var medlem af menigheden:

Nytårsfest billedet vises her i højere opløsning: (klik på billedet for at se i fuld størrelse, højre klik for at downloade)

27. august 2022

Sag i Højesteret om Adventist og fri på sabbaten
(opdateret)

Ressourcer

KALENDER

Sabbatsskole: Bibelstudium og Mission Spotlight
Menighedsblad arkiv

27. august 2022

Bryllup Frederik & Ralitsa 28 aug 2022

SEP

Taler i kirken (arkiv)

10

20. marts 2022

Sorgens Budskab: Gerda Routhe

Tidligere hjemmesider

15. marts 2022

Menigheds Arkiv

Ukraine Koordinator Søges

SEP

Video Arkiv

SE FLERE NYHEDER

03

Billedarkiv (kommer senere)
Spaghetti Gudstjenester: Mødes 10 maj, 14 juni .Tilmelding
Robert Fisher SMS 21720552.

Gudstjeneste

Robert Fisher

Gudstjeneste

* Arr. lokalt

11

Inspiration til bibelstudiet 4. kvartal

SEP

Læs mere på adventist.dk

ZOOM

16

TEEN NORD weekend

SEP

Læs mere på adventist.dk

AHA: Adventistkirkens hjælpearbejde. Mødes hver mandag.
Kontakt Bjørn Krøll.

17

Nyheder fra adventist verdenskirken (på engelsk)

SEP

Blokhus

Gudstjeneste

Henrik Jørgensen

SE FLERE AKTIVITETER

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
Bibelstudium
Gudstjenesteplan

Hver lørdag

Persondatapolitik

Bibelstudie
Kl. 10.00
Gudstjeneste Kl. 11.15

Solnedgangstider

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.

Kirkens præster:
Robert Fisher
+45 21 72 05 52
robert.fisher@adventist.dk

Webmaster:
Jadanna Lijkendijk
Carsten Thomsen
+45 53 77 04 70
+45 51803327
jadanna.lijkendijk@adventist.dk
pxicarsten@icloud.com

