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Esajas, Grundtvig og jul i 2022

Af Daniel Birch

Et sted i top 3 over mine yndlingsjulesange ligger Blomstre som en rosen-
gård. Og selv om det måske ikke ved første øjekast ligner en julesang, 
så er Grundtvigs smukke salme – og profetien fra Esajas, som den er 
digtet over – stadig aktuel. For verden er af lave, og selv om julen ger-
ne skulle bringe fred, så er der rigtig mange urolige hjerter, også i år.

Teksten lover os, at Gud kommer med hævn. Det kan lyde negativt. 
Men det handler om genoprettelse. Om retfærdighed. Om erstatning 
for alt det onde, vi har måttet finde os i. Johannes Døber spurgte og fik 
klar besked: Blinde ser, lamme går, og Jesus er opfyldelsen af denne 
profeti. Så når Esajas lover, at Gud kommer og frelser, så bliver det 
opfyldt i Jesus.

Esajas fortsætter med at love, at vand skal vælde frem i ørkenen. Og 
at der skal være en banet vej, som de løskøbte skal vandre på. Jesus 
griber bolden og erklærer, at han er livets vand. Og at han er vejen. En 
vej, som er tryg. Den vej skal vi vandre på og vende hjem med jubel, 
lover Esajas. Evig glæde skal gå foran os, suk og klage skal flygte. Ja, 
hvis det bare var så vel. For det står jo lysende klart, at det ikke er 
opfyldt endnu.

Jesus kom. Han blev født, han levede, han døde, han opstod. Og så tog 
han til himlen for at forberede et hjem til os. Og når vi fejrer jul, er det 
ikke kun for at mindes, at et barn blev født i en stald:

”Nej, julens stjerne lyser når jeg ser,  
det barn i krybben er så meget mer’.“*

Det er ham, barnet, der kom med Guds hævn. Og alene dét, at Gud 
sender et barn for at hævne sig, fortæller os, at det her ligger langt ud 
over vores normale måde at tænke på. Det er revolutionerende. Det 
er anderledes. Det er mirakuløst. Ligesom blindes øjne normalt ikke 
kan åbnes og døves ører lukkes op, og ligesom døde ikke kan opstå, og 
ligesom der normalt ikke er ret mange gode nyheder til de fattige.

Dét er Guds gengældelse. Guds genoprettelse. Guds frelse. Og det blev 
virkelighed i Jesus Kristus.

* Fra Hvad er det, der gør jul til noget særligt af Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen

”Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
ødemarken skal juble og blomstre,
den skal blomstre som rosen,
juble med stor fryd.
Den får Libanons herlighed,
Karmels og Sarons pragt.
De skal se Herrens herlighed,
vor Guds pragt.
Styrk de synkende hænder,
gør de kraftesløse knæ stærke,
sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld,
han kommer og frelser jer.
Da skal blindes øjne åbnes
og døves ører lukkes op;
da springer den halte som hjorten,
den stummes tunge bryder ud i jubel.
For vand vælder frem i ørkenen,
bække i ødemarken.
Det hede sand bliver til oaser,
den udtørrede jord til kildevæld.
På sjakalernes tilholdssted
vokser der rør og siv.
Dér skal der være en banet vej,
Den Hellige Vej skal den hedde,
de urene skal ikke færdes på den;
men for hans folk bliver det en vej at gå på,
hvor dårer ikke flakker om.
Dér skal der ikke være løver,
rovdyr kommer ikke på den,
de findes ikke.
Dér skal de løskøbte vandre,
Herrens udfriede vender hjem,
de kommer til Zion med jubel,
evig glæde går foran dem,
fryd og glæde når dem,
suk og klage flygter.“

Esajas’ Bog kapitel 35



Det sker i Nærum menighed

OM SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Først skal der siges tak: tak til Gud for de familer og børn, der kommer 
til vores spaghettigudstjenester. Så skal der siges tak til vores spaghetti- 
team, der får det hele til at fungere. Vi er glade for, at vi kan åbne 
kirken en tirsdagaften om måneden for alle dem, der kommer. Det er 
ikke kun som aflastning til den aftentrætte familie, men det er også 
en anledning til at tale om Gud på flere plan – i børnehøjde og til de 
voksne, der er med. 

Vi fortsætter i 2023, hvor der fortsat vil være brug for god bemanding 
på “spaghettiholdet” enten på vores fantastiske køkkenhold eller med 
at lave aktiviteter i menighedssalen. Kontakt Robert (21 72 05 52), hvis 
du kunne tænke dig at være med. Vores spaghettioversigt for 2023 
kommer op snarest. Du er også altid velkommen til at tilmelde dig og 
bare deltage. Det er en støtte i sig selv, at du er der – og du vil nyde det. 

Der er en enkelt spaghettiaften tilbage i år: tirsdag den 6. december.

JULEMIDDAG, JULEMUSIKGUDSTJENESTE og JULEGUDSTJENESTE

Glæd dig til hyggen og fællesskabet – og maden – ved årets julemiddag 
den 10. december. Nina Klokkervoll har haft travlt med at få sammen-
sat menuen med bidrag fra mange af jer i menigheden.  

Leila Kippers julemusikgudstjeneste den 17. december ser vi også frem 
til. Også her er det mange af menighedens talenter, der sammen ska-
ber en times opløftende samvær med julens budskab i centrum.

Juleaften falder i år på en sabbat. Det sædvanlige sabbatsprogram er 
derfor erstattet af en julegudstjeneste, der foregår den 24. december 
kl. 13.00. Bemærk det ændrede tidspunkt og at der denne dag ikke vil 
være bibelstudium.

HJERTELIG TAK til alle, som kom og var med ved mindehøjtideligheden for Allan. 
Tak for de mange varme hilsner og tanker fra alle, og for den kærlighed, der ligger 
bag. Fællesskabet i menigheden er en fantastisk gave, og det er stort at kunne  
dele livet med hinanden – både i glæder og sorger. Endnu en gang: Hjertelig tak!

Edith Wiik og familien



Der er mulighed for at lave noget nyt!
Den 25. oktober var menigheden indbudt til et møde med Adventist-
kirkens landsledelse, Thomas Müller, Bjørn Ottesen og Kristinn Odins-
son. De præsenterede 6 værdier, som er kernen i Adventistkirkens 
arbejde i de kommende år.

Adventistkirken ønsker at sætte et særligt fokus på vækstgrupper, 
både i små og store menigheder, og på den måde inspirere til åndelig 
fornyelse og at genfinde glæden ved bibellæsning og bøn, og de tilby-
der materiale gratis, som vi som menighed kan bruge. 

De fortalte også, at Adventistkirken har haft overskud de seneste to 
år, at det har givet mulighed for at lave både en missionsfond og en 
fond til vedligeholdelse af bygninger. Der er derfor midler til rådig-
hed til aktiviteter, der kan hjælpe menighederne med at række ud til 
mennesker. Vi har derfor ikke økonomiske begrænsninger, hvis vi som 
menighed vil lave noget nyt.

Vi talte også om menighedens fremtid. Vi må erkende, at vi bliver fær-
re og at gennemsnitsalderen er stigende, men vi glæder os over en stor 
gruppe unge i menigheden. Vores udfordring er, hvordan vi formår 
at stå sammen som menighed, så endnu flere får lyst til at bidrage til 
fællesskabet, og så vi alle uanset alder og baggrund vil trives i menig-
heden. Har du lyst til at bidrage eller til at prøve noget nyt, så sig til. Vi 
har brug for dig!

Nils Rechter

AHA – Adventisternes hjælpearbejde
Vores trofaste frivillige i AHA arbejder støt og roligt med at sortere tøj 
og fylde det i sække, og vi nærmer os snart de 1.000 sække, som er det, 
der skal til for at fylde en lastbil. Hvis det går som planlagt, sender vi 
et læs afsted i løbet af februar, og håber det går i orden med at få det 
ind i Serbien. Der er stor brug for tøjet, men toldmyndighederne har 
strammet kravene, og der forlanges en del flere papirer end hidtil, før 
godkendelsen til at få sendingen ind i landet kan gives. Vi undersøger 
mulige alternativer blandt de modtagerlande, vi før har sendt til, hvis 
det glipper med at få sendingen til Serbien. Tak til de frivillige der yder 
en stor indsats. Billedet er fra uddeling af tøj i Serbien.

Bjørn Krøll

Vækstgrupper
– en introduktion

David Cox

Hvordan man udruster disciple
og opbygger en bevægelse

Et år med fordybelse i Jesu liv
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Jesus havde en klar strategi om at gøre mennesker til sine efterfølgere. 

I denne bog tager Peter Roennfeldt os på en spændende rejse igennem 

Jesu liv her på jorden og viser os, hvordan Jesus arbejdede med menne-

sker. Indholdet i denne bog egner sig til personlig andagt, til prædiken-

serier og fremfor alt til at blive brugt i mindre grupper.

 
Adventistkirken i Danmark ønsker at sætte et særligt fokus på vækst-

grupper. En vækstgruppe er ikke bare et nyt trendy påfund, men er 

selve essensen af at være en menighed – læse og studere Bibelen, bede 

og opleve et kristent fællesskab, der deler livet sammen og udfordrer 

hinanden til at udleve troen. Efter evangelierne i Det Nye Testamente, 

læser vi om den første kristne menighed, hvor strategien med vækst-

grupper var en naturlig måde, hvorpå evangeliet spredte sig som ringe 

i vandet. Gud skabte mennesket som relationelle væsener, der har det 

bedst med at være i et fællesskab. Vækstgrupper er små trygge fælles-

skaber, hvor troen udvikler sig og bliver levende.

 
Det er vores håb, at små menigheder, mellemstore menigheder og store 

menigheder må tage principperne omkring vækstgrupper til sig, så 

troen hos den enkelte kan vokse.
 
Bogen, du sidder med her, er skrevet som en ressource til netop vækst-

grupper, hvor du i 50 korte afsnit følger med Jesus og gennemgår hans 

liv her på jorden. De korte oplæg og forslag til spørgsmål egner sig 

glimrende til en lille vækstgruppe, der gerne mødes i et hjem, deler  

et måltid sammen og studerer Jesu liv sammen.

 
Ledelsen i Adventistkirken håber og beder til, at dette ressource- 

materiale må forny din begejstring som en efterfølger af Jesus.

# Jesus i centrum

# tillid 

 # frihed

 

# begejstring

# generøsitet

# håb

Se materialet på 
adventist.dk/
vaekstgrupper

http://adventist.dk/vaekstgrupper
http://adventist.dk/vaekstgrupper


Hilsen fra spejderne i Nærum
Nærumspejderne er mellem 30-35 spejdere. Det afhænger lidt af da-
gen. Det bliver kørt af Catarina, Christina, Morten, Camilla og Mattias 
med rigtig god hjælp fra forældre, når der er behov.

Hos Nærumspejderne prøver vi at gøre læring til en leg. Spejder skal 
være sjovt, men samtidig også være sådan, at man kommer hjem med 
noget nyt. I år startede sæsonen 30. august. Vi startede, som vi så ofte 
gør, med en god omgang ”Capture the Flag” i vores nærliggende skov, 
Jægersborg Hegn. Vi har spejdere i alle størrelser. Nye som lige er star-
tet i skole og helt til 8. klasse. Det kan derfor godt være udfordrende at 
lave aktiviteter, der omfatter alle aldre, men denne leg plejer at gå 
på tværs af aldre og er sjovt for alle. Derfor er denne aktivitet 
god til at få alle de nye med i flokken og for at få sig en god 
mavefornemmelse og synes, det er sjovt at gå til spejder.

Hvad lærer vi så ved sådan en omgang ”Capture the Flag”? 
Vi lærer at hjælpe hinanden. Solopræstationer kommer 
man sjældent langt med, da der er mange til at vogte basen, 
som med garanti på et tidspunkt fanger dig. Vi lærer om 

Et vellykket efterårsmøde
Sabbatten den 5. november dannede Efterskolen Lindenborg rammen 
om et særdeles vellykket efterårsmøde, hvor alle menigheder i Øst-
danmark var inviteret. Programmet tog på en fin måde hensyn til det 
sociale aspekt, da den første time var afsat til morgenbrød og hygge-
ligt samvær. Mange havde ikke set hinanden i lang tid, og snakken gik 
ivrigt. Derefter var der gudstjeneste med tre talere, Thomas Müller, 
Henrik Jørgensen og Jan-Gunnar Wold med fokus på tro og tillid til Gud. 

Bagefter fordelte vi os i de tilstødende lokaler og nød den medbragte 
frokost, og kunne gå en tur i de smukke omgivelser. Bibelstudiet var 
delt op i grupper, som havde forskelligt fokus, og derefter var der en 
let servering. Dagens sidste indslag var et sangprogram, hvor sangere 
og musikere havde øvet op til et meget vellykket program, med både 
fællessange og sange fra scenen. Dagen sluttede med servering af sup-
pe, hvor også mange deltog.

Vi gik opløftede og berigede fra dagen, og glæder os til sidste sabbat i 
september 2023, hvor der igen er inviteret til efterårsmøde samme sted.



strategi, da man både er nødt til at have nogle spillere tilbage ved ba-
sen, men også nogle til at sondere modstanderens terræn for at finde 
deres fane. Til tider kan det være strategisk smart at lade sig tage til 
fange for at få mulighed for at  ”scoute” området omkring fangehullet 
(flaget skal altid være synligt fra fangehullet).

Til slut gik vi tilbage til mødestedet og lavede pandekager over bål.

Kanosejlads. Vi har 8 kanoer hos Nærumspejderne, hvor der typisk 
kan sidde 3-4 stykker i hver. Det plejer at foregå på Mølleåen, som er i 
vores nærområde. Vi sejler fra Nymølle til Strandmøllen og det tager 
godt 3 timer, hvor vi får kringlet os igennem den snoede å. For styr-
manden er det godt udfordrende at skulle kæmpe sig igennem alle 
sving og med træer og grene, som rager ned i åen og gør det, til tider, 
svært at passere.

Vandretur. Næste spejdertur gik til Sverige, hvor vi skulle ud og få van-
dremærker. De mindre kunne få 5 km og de store skulle have 10 km. 
Kullen i Sverige er et fantastisk sted at gå med børn og har så meget 
mere at byde på end ”bare” en gåtur. Klipper, stigninger, flot natur, dyr 
og grotter gør, at der hele tiden er noget at kigge på og sammenholdet 
undervejs gør, at man glemmer, at det kan være hårdt at gå så langt.

Vi havde selvfølgelig masser af snacks og kage med. Man må aldrig gå 
ned på mad og drikke, når man er på tur.

Så har vi haft græskarudskæring, hvor vi skulle håndtere knive. 
Normalt gør vi det i forbindelse med at snitte pinde, men det kan godt 
blive lidt ensidigt, så denne gang var det græskar, der skulle skæres. 
Alle spejdere kom hjem med alle fingre i behold. Efter udskæring blev 
der serveret græskarsuppe, hvilket faldt i meget god jord hos de fleste.

Juletur. Hvert år op mod jul, holder vi juletur sammen med Sva-
nevej trop. En hel weekend fyldt med spas og løjer, hvor vi 

bor i Kongelejren i Vig. Terræntur, brætspil, socialisering, 
god mad og være sent oppe. Lyder det som noget, du 
også ville synes var sjovt? Så er Juleturen noget for dig. 
Vi garanterer, at du er træt, når du kommer hjem!

Juleafslutning. Sidste spejderaften, før vi lukker for 
året, plejer vi at lave et snigløb i skoven, hvor det 
gælder om at snige sig så stille som muligt til en aftalt 

lokation. Når man har klaret opgaven, så er der varm 
kakao og æbleskiver. Det plejer at være et hit blandt spej-



derne. Dem, der ikke er trygge ved mørke, har altid voksne med, så 
ingen bliver efterladt i en situation, de ikke har lyst til at befinde sig i. 
Men det er også godt at blive udfordret.

Hvis du synes, det lyder spændende, og du har lyst til at gå til spejder 
med os, så kom og prøv det. Det er bestemte tirsdage fra 18 til 19.45. 
Første gang i det nye år er 10. januar med snigtur til Bøllemosen.

Bedste hilsner fra Nærumspejderne 
Mattias Melkersen

En hilsen fra Nærum Privatskole
Vi er allerede godt inde i skoleåret, og ud over den almindelige hverdag 
med timer, frikvarterer, madpakker og SFO, har vi haft ”anderledes” 
dage som sensommertur, Outdoor Camp for 8.-9. klasse til Vejlefjord-
skolen, Lejrskole for 8.-9. klasse i Berlin, Atletikdag, turdag for alle 
klasser til København, Skolernes Motionsdag og Emneuge.

I år var vores emne i emneugen: Vores jord – vores liv. Vi havde en god 
og lærerig uge, hvor vi bl.a. var ude og samle affald, vi talte om affald i 
naturen, vi brugte kroppen rigtig meget og vi lavede kunst og kreative 
projekter med genbrugsmaterialer.

I skrivende stund har 8.-9. klasse haft den sidste prøve til terminsprø-
verne, vi skal have skole/hjem-samtaler i næste uge og den 23. novem-
ber har vi vores årlige informationsmøde for forældre til kommende  
0. klasse. 

Vi har brugt rigtig mange ressourcer på PR i de sidste år, og vi mærker 
en stor søgning til alle klasser, men i lighed med alle år, er der altid 
særlig meget søgning til 4.-5. klasse. Da vi i august tog hul på det nye 
skoleår, var der otte elever i 4.-5. klasse og her, først i november, er der 
femten elever i klassen og flere aftaler om besøg.

Skolen arrangerer skolegudstjeneste hvert skoleår – hver andet år er 
det en julegudstjeneste, og hver andet år en forårsgudstjeneste. I dette 
skoleår bliver det en forårsgudstjeneste den 25. marts.

Besøg vores fine hjemmeside naerum-privatskole.dk, hvor man kan se 
små film med både elever og lærere. Husk også at følge os på FaceBook.

Nina Klokkervoll

http://naerum-privatskole.dk
https://www.facebook.com/Naerum.Privatskole


SABBATTEN DEN 3. DECEMBER 2022 
Nadvergudstjeneste 
10.00 Bibelstudium: Helvedes ild
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher (Kollekt: Adventsgaven)

Spaghettigudstjeneste tirsdag den 6. december 2022 
17.00 Bibelhistorie, sang og aktiviteter. Tema: Vismænd på besøg 
18.00 Aftensmad – tilmelding til Robert Fisher, 21 72 05 52

SABBATTEN DEN 10. DECEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Forførelser i de sidste tider
11.15 Gudstjeneste: Bjørn Ottesen 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 17. DECEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Rede for livet med Jesus
11.15 Gudstjeneste: Julemusikgudstjeneste v. Leila Kipper 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 24. DECEMBER 2022 
Julegudstjeneste. Bemærk tidspunktet!
13.00 Gudstjeneste: Paul Birch Petersen 
  (Kollekt: HappyHand, hjemløse)

SABBATTEN DEN 31. DECEMBER 2022 
10.00 Bibelstudium: Alt bliver nyt
11.15 Gudstjeneste: Robert Fisher 
  (Kollekt: Menighedens aktiviteter)

SABBATTEN DEN 7. JANUAR 2023 
10.00 Bibelstudium: Medlem af Guds familie
11.15 Gudstjeneste: Menighedslederene 

  (Kollekt: Bibelselskabets arbejde i Ukraine)

KontaktpersonerGudstjenester december 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 
kasserer-naerum@adventistkirke.dk

SPEJDER:

Catarina Rørvik, 40 26 96 36 
Christina Neesgaard, 42 48 45 01

MENIGHEDSBLAD:

Bjørn Krøll Nielsen, 60 94 49 29 
bamselone1010@gmail.com

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

Hold øje med din bestilling af bibelstudiehæfter. 
De er kommet fra trykkeriet og vil ligge i forhallen 
til afhentning. 

http://naerum.adventistkirke.dk

