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skal forår og efterår,  

kulde og varme, sommer 

og vinter, dag og nat  

ikke ophøre.“
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Efterår, efterår, eftertanke

Så er vi her igen. Efterår. På turen gennem skoven breder der sig et 
blødt tæppe af farvede blade. Op imellem grenene bliver himlen mere 
og mere synlig for hver dag, der går. Hvert blad daler delikat ned på 
den ventende jord.

Jeg er altid imponeret over, hvor smukt og yndefuldt træerne står, 
mens de roligt opgiver deres blade og giver efter for den påtrængende 
kulde og vinterens mørke. Som i en stille, men svulmende afskeds-
symfoni træder farverne gradvist frem; rød, brun, guld, gul, bronze!

Efteråret er en evig påmindelse for mig om, at livet på nogle måder 
handler lige så meget om at overgive sig, som det handler om at få, og 
det at overgive sig og give efter kan være yndefuldt og smukt, selv i de 
ting, vi normalt kæmper imod. Nogle ting er uundgåelige – fx døden. 
Andre ting er ikke – dog alligevel ting, vi kan vælge at give afkald på: 
en konflikt, en holdning, et nag, en misforståelse, en vane. 

Paradoksalt nok er det, når træerne opgiver deres blade, at det nød-
vendige lys skinner igennem, så vintermørket ikke overvælder skov-
bunden helt. Træerne har sin egen form for liv, selv om det er uden 
menneskelighed. Iagttager vi naturens gang og tænker over det, der 
sker, er der ting, der vækker genklang ind i vores egen sjæl.

Idet vi bevæger os ind i de mørke måneder, lad os stadig blive inspi-
reret af skønheden omkring os og alle de læringer og hemmeligheder, 
som naturen har at dele med os om os selv og om vores Gud og Frelser, 
som er lyset, der skinner i mørket (Johannesevangeliet 1,5).

BØN

Vor Gud og skaber, lær mig, at nåden ikke er en svaghed, men en  
styrke. Lad det evige lys skinne der, hvor mørket trænger sig på. Lad 
dit lys skinne – også i mig. 

Amen!

Kærlig hilsen  
Robert

Klumme

Af Robert Fisher



Det sker i Nærum menighed

EFTERÅRSMØDE 5. NOVEMBER

Husk at kirken er lukket den 5. november, hvor alle de sjællandske 
menigheder mødees på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord. Man 
kan komme fra kl. 10.00 til en kop varmt og et rundstykke. Selve pro-
grammet starter med gudstjeneste kl. 11.00. Se mere på adventist.dk

Mangler du kørelejlighed, så ring til Carsten Thomsen, 51 80 33 27. 
Hvis du har ekstra plads i bilen, må du også meget gerne kontakte 
ham, så vil han forsøge at koordinere bedst muligt.

BEDEUGEN 5.-12. NOVEMBER

I løbet af bedeugen er der to arragementer ti kirken: tirsdag aften 
begynder kl. 17, hvor man spiser sin medbragte mad og læser sammen 
bagefter. Fredag er der suppe og brød kl. 18.00, efterfulgt af en sang-
stund og andagt.  

Der ligger hæfter med bedeugelæsninger i kirken, som alle er velkom-
ne til at forsyne sig med. De kan også hentes i en elektronisk version 
på adventist.dk/adventnyt.

MÅSKE VED DU IKKE, HVEM DE ER... 

Der er et par lidt mindre kendte navne på gudstjenesteprogrammet i 
november måned. Alex Galindo er præst i Adventistkirkens interna- 
tionale menighed på Svanevej i København. Han kommer oprindelig fra 
Brasilien og har været volontør på Vejlefjordskolen, inden han tog en  
bachelor i teologi og efterfølgende en master fra Aarhus Universitet i 
‘The Religious Roots of Europe’ (Europas religiøse rødder).

Signe Lund Christensen er kommunikationschef i ADRA Danmark. 
Hun er opvokset i Baptistkirken og kommer i Købnerkirken på Amager, 
hvor hun er leder af menighedsrådet. Signe har været ansat i 10 år i 
ADRA, hvor hun hver dag går på arbejde for at bidrage til en mere ret-
færdig verden. Hun bor på Amager med sin mand og to piger på hhv. 5 
og 8 år.

JULEN STÅR FOR DØREN

Sæt kryds i kalenderen og begynd allerede nu at glæde dig til den  
årlige julemiddag den 10. december samt en dejlig julemusikguds- 
tjeneste den 17. december. Mere om det i næste blad.

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.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER 

Velkommen til spaghettiguds- 
tjeneste. Tirsdag den 1. novem-
ber er temaet ”Lyset i mørket“  
og den 6. december er temaet 
”Vismænd på besøg“. 

Tilmelding på SMS 21 72 05 52 
(Robert Fisher).

NÆRUM SPEJDERTROP

11.-13. november er der juletur 
til Kongelejren. 

22. november er sidste klubaf-
ten i år med juleafslutning. 

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. 



TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER 2022 
Spaghettigudstjeneste 
17.00 Bibelhistorie, sang og aktiviteter. Tema: Lys i mørket 
18.00 Aftensmad – tilmelding til Robert Fisher, 21 72 05 52

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

BEDEUGEN 5.-12. NOVEMBER 2022 
Tirsdag den 8.  
17.00 Spisning af medbragt mad efterfulgt af læsning og bøn

Fredag den 11.  
18.00 Suppe og brød efterfulgt af sangstund og andagt (ca. 19.15)

SABBATTEN DEN 12. NOVEMBER 2022 
Nadvergudstjeneste, afslutning på bedeugen 
10.00 Bibelstudium: Kristi sejr over døden
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher 
  (Kollekt: Global Mission, Bedeugeoffer)

SABBATTEN DEN 19. NOVEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Det Nye Testamentes håb
11.15 Gudstjeneste: Alex Galindo (præst i ICC) 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 26. NOVEMBER 2022 
Kirkekaffe/the og boller efter gudstjenesten 
10.00 Bibelstudium: Tekster i strid med hinanden?
11.15 Gudstjeneste: Signe Lund Christensen  
  (Kommunikationschef i ADRA) 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 3. DECEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Helvedes ild
11.15 Gudstjeneste: Pitstop og Jadanna Lijkendijk  
  (Kollekt: Adventsgaven)

KontaktpersonerGudstjenester november 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
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bamselone1010@gmail.com
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