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“Tell the World”-filmen, som blev vist i PitStop i januar, konkluderer ved at 
fortælle om Ellen Whites enkle strategi for Adventistkirken: At fokusere 
på sundhedsbudkskabet og uddannelse.  

På mit besøg for nylig på Loma Linda University så jeg denne strategis 
succes i praksis: Loma Linda rummer både et meget stærkt hospital samt 
universitet med et bredt spektrum af medicinuddannelser som giver 
grundlaget for en meget stærk lokal menighed med 6.000 medlemmer 
(naerum.adventistkirke.dk/2023-01-28-loma-linda).

I Danmark spillede Skodsborg Badesanatorium og Fysioterapiskolen en 
lignende rolle, blandt andet i etablering af både Skodsborg og Nærum 
menigheder. Ifølge Anne Simon, tidligere leder af skolen, blev 2.000-2.500 
fysioterapeuter uddannet i dens 103 års levetid. Mange af dem etablerede 
klinikker især i Danmark og Norge og spillede en væsentlig rolle i disse 
landes menigheder, både økonomisk og ledelsesmæssigt. Da fysiotera-
peutuddannelsen uddannede nogenlunde lige mange kvinder og mænd, 
og de havde fælles værdier og interesser,  var det naturligt at mange 
dannede par og senere familier sammen.

I PitStop kan vi håbe at gentage denne succes. Gruppen af dygtige unge 
mennesker, hvor manger kommer fra Vejlefjord, tager nu en højere ud-
dannelse i København. De kan være kimen til en ligende succes. Deres 
uddannelse til læge, sygeplejerske, ingeniør, aktuar o.l. kan blive motoren 
til en renaissance i en ellers aldrende menighed. Fællesskabet i PitStop og 
menigheden giver styrke ved socialt og åndeligt samvær, og deres integra-
tion i studier på offentlige højere uddannelser bygger bro til omverdenen.  
Ved kreativ anvendelse af gamle strategier, kan fornyelse genopstå. 

PS: Du kan finde den nævnte film ved at Google “Tell the world adventist 
movie”.

Ellen Whites genistreg
KLUMME af Carsten Thomsen
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Sangaften fredag 3. marts 
Vær velkommen til endnu en sangaften fredag den 3. marts. Der vil som 
sædvanlig blive serveret et let måltid klokken 18.00 og klokken ca. 18.45 
vil vi synge nogle sange sammen og have en kort andagt. En hyggelig og 
dejlig afslutning på ugen og oplæg til sabbatten. Alle er velkomne.

Der er endnu et par sangaftener i kalenderen fredag den 21. april og 
fredag den 12. maj. Den 12. maj bliver der samtidig afholdt menighedsmø-
de med bl.a. fremlæggelse af regnskabet for 2022. Planlæg allerede nu at 
deltage her.

Bodil Lund fylder 90 
I anledning Bodils runde fødselsdag sabbatten den  
4. marts vil der være en reception i menighedssalen 
fra kl. 14.00 til 17.00. Bodil har været trofast kirke-
gænger i vores menighed alle 90 år, og er en ægte 
ildsjæl. Hun har arbejdet på Skodsborg Badesanatorium 
som oversygeplejerske gennem mange år, og har gennem 
sit store netværk fået samlet fondsmidler, hospitalsudstyr, hospitalsar-
tikler og medicin for langt over 100 millioner kroner og fået det sendt til 
hospitaler primært i Afrika. En imponerende indsats, og en kæmpetak til 
Bodil for hendes ildhu og utrættelige arbejde for mennesker i nød. Hvis du 
vil læse mere om Bodils arbejde i Afrika, finder du en spændende artikel 
på dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-8/bodil-lund-hjertet-i-moerket 
(fra tidsskriftet ”Sygeplejersken“, 2019, nr. 8, s. 48-55).

Henri Nissen er gæstetaler til gudstjenesten 11. marts 
Kom og hør Henri Nissen fortælle sit personligt vidnesbyrd 
”Fra frygt til fred”. Henri Nissen er ud af en kristen familie 
fra Als og har altid troet på Gud. Som barn var han overbe-
vist om, at han – til sine forældres bekymring – skulle være 
journalist. 

Henri har boet i Afrika, rejst i Bangladesh, Indien og Nepal og været 
pressechef for Kristeligt Folkeparti og kandideret til Europa-Parlamentet. 

Det sker i Nærum menighed
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I dag er han chefredaktør på den kirkelige ugeavis Udfordringen. Samtidig 
hjælper han og Udfordringen de kristne med at oprette radiostationer i 
muslimske områder i Afrika; når han ikke er på ekspedition på Ararat for at 
lede efter Noahs Ark. 

Henri fortæller levende og humoristisk om sit livs oplevelser - både gode 
og barske - og om, hvordan han har mærket at Gud har været med ham fra 
barndommen til i dag. 

På et tidspunkt i sit liv blev Henri angrebet af en voldsom angst, som pla-
gede ham med depression i 20 år. Til sidst rejste han til Afrika – for at dø i 
stilhed. Hvad der så skete, kan I høre mere om den 11. marts.

Der vil være en lille servering efter gudstjenesten, så der bliver anledning 
til at stille spørgsmål og tale med Henri Nissen. 

Besøg af stort universitetskor fra USA fredag 24. marts
Upper Columbia Academy har et stort kor og orkester, som i denne tid 
turnerer i Skandinavien. De har et tæt pakket program med mange koncer-
ter, og vi er glade for, at vi er blevet spurgt, om vi havde lyst til et besøg. 
Det er ikke hver dag, man får sådan et tilbud, så det sagde vi selvfølgelig 
ja tak til. Koncerten foregår fredag den 24. marts kl. 19.00. Gå ikke glip af 
denne sjældne oplevelse og inviter gerne venner og bekendte med! Se et 
klip med koret på youtube.com/watch?v=cW_5SMteKlw

 

 

 

Symphony & 
Choral     
 

  Upper Columbia Academy 
 

Date: 

Place: 

Time: 
 

  Scandinavian Tour 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cW_5SMteKlw


5

Brass band fra Ungarn holder gudstjeneste 8. april
Den 8. april får vi igen besøg med en musikalsk oplevelse. Denne gang  
er det et brass band fra Ungarn, som vil holde gudstjenesten for os. 
Bandet har 14 medlemmer og de spiller gerne, hvor der er mulighed for 
det. De kommer på påskeferie i København sammen med deres familier og 
vil holde til i kirkens kælder i spejderlokalet. Få en lille forsmag på deres 
musik på youtube.com/watch?v=Gnoex7jwFT8

Fælles forårsmøde i Nærum 22. april 
Den 22. april er Nærum menighed vært for et fælles for- 
årsmøde, hvor vi har inviteret vores nærmeste nabome-
nigheder (inkl. Tejn) til er heldagsprogram. Vi er så heldige 
at få besøg af Lars Dorland, som vil være dagens taler. 
Lars er præst i Norge ved adventistkirkerne i Haugesund og 
Sør-Karmøy og er en mand med dybe tanker, meget på hjerte og 
en særdeles dygtig formidler. Han er aktuel med bogen Jesus er 
Konge, som netop er blevet udgivet ved Norsk Bokforlag. Glæd jer 
til en inspirerende dag – både åndeligt og socialt! 

Hvis du har lyst til at finde ud af lidt mere om Lars Dorland, kan 
du besøge hans blog på larsdorland.wordpress.com

Spaghettigudstjenester
Der er spaghettigudstjeneste 7. marts og 11. april. Bibelhistorie og akti-
viteter kl. 17, aftensmad kl. 18. Alle er velkomne, men tilmeld jer gerne på 
sms til Robert Fisher, 21 72 05 52. 

Arbejdsdag 30. april
Træk i arbejdstøjet søndag den 30. april og kom og vær med til at vedli-
geholde vores dejlige kirke. Der er mange forskellige opgaver, så uanset 
hvad du er god til, er der brug for dig!

Menighedsfest
Der er en menighedsfest på vej, og en festkomite er nedsat. Vi håber snart 
at kunne melde en dato ud. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnoex7jwFT8
https://larsdorland.wordpress.com/
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Nærum spejdertrop
Følg med på Facebook for information om alle de 
spændene ting, der sker i spejdertroppen! På bille-
det er der øvelse i brandslukning med Futte (Henrik  
Pedersen). Mødedatoer i foråret: 26/3: Capture the 
Flag og mad; 28-30/4: Hyttetur i Sverige; 9/5; 23/5;  
6/6: Generalprøve; 10/6: Nåleuddeling.

Har du lyst og mulighed for at være med som leder til spejder? Kontakt 
gerne Catarina Rørvik, 40 26 96 36 eller Mattias Melkersen, 31 31 57 73.

AHA-gruppen
Der er rigtig meget at se til, når Aha-gruppen samles hver anden mandag. 
Der sorteres, repareres og pakkes tøj, som bliver sendt til fattige menne-
sker i Serbien, når der er nok til en fuld container. 

Børnerummet bagest i kirkesalen
Børn er dejlige, og de er mere end velkomne i kirken. Vi har et lille rum 
bagest i kirken, som er beregnet til forældre med små børn. Ind imellem 
kan der slippe noget lyd igennem væggen, da rummet desværre ikke er 
lydisoleret. Vi vil indenfor nærmeste fremtid sætte noget lydisolerende 
materiale i loftet, som vi håber vil afhjælpe dette lidt. Når man bruger 
lokalet under gudstjenesten, må man gerne være opmærksom på at tale 
lavmælt, så det ikke virker forstyrrende i salen.

Affaldssortering i køkkenet
Vi har fået opsat forskellige beholdere til affald i kirkens køkken. Det er 
ikke svært at se, hvordan der skal sorteres, da det er tydeligt afmærket 
på de fire store hvide beholdere: plastik, papir, metal, glas og så er der en 
noget mindre spand til madaffald med specielle miljøposer til det formål. 
Beholderne tømmes i Unionens affaldscontainere for enden af Unionsbyg-
ningen ind mod skoven. Der vil stadig være en beholder til blandet affald 
også, hvor de nuværende stativer til store affaldssække kan bruges.

Flytning af menighedsbreve 
Mathæus Müller, Anita og Jachim Thortzen har flyttet deres menigheds-
breve til Vejlefjord menighed. Vi ønsker dem Guds velsignelse.
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Aktiviteter i kirken på landsplan
Der er mange spændende aktiviteter på vej fra kirkens forskellige afde-
linger. Tilmelding til årsmødet på Himmerlandsgården åbner 1. marts 
på aarsmode.adventist.dk. Temaet for 2023 er ”Kærlig kirke med kant“. 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret efterhånden som de forskellige 
kurser og aktiviteter falder på plads. Vær opmærksom på, at fra i år bliver 
alle bedt om at tilmelde sig – uanset om man skal købe noget, eller man 
bare kommer for en dag. Vil man købe overnatning eller måltider, skal man 
være nøje med at overholde tilmeldingsfristen – sidste tilmeldingsfrist er 
30. april. Læs mere og følg med i alle aktiviteterne på adventist.dk og på 
sabus.dk

T I L M E L D I N G S F LY E R

H I M M E R L A N D S G Å R D E N · 1 7 . – 2 1 .  M AJ

HVORFOR
Har du planer om at komme til årsmøde, hvad enten 
det alle dage eller bare enkelt dag, beder vi dig om at 
registrere dig. Det er der to årsager til: SIKKERHED og 
sAMTYKKE [vedrørende brug af billeder og video].  

I ÅR OPFORDRER VI TIL, AT ALLE TILSTEDEVÆRENDE UNDER
ÅRSMØDET HAR REGISTRERET SIG.   

Tilmelding og bestilling af kost og logi ÅBNER 1. MARTS 
og LUKKER 30. APRIL. Hvis du ikke skal købe måltider 
eller overnatning, kan du registrere dig når som helst
– med fordel inden ankomst. 

På hjemmesiden AARSMODE/ADVENTIST.DK kan du 
tilmelde dig og læse meget mere om årsmødet. Vi 
opdaterer løbende med yderligere information.

HVORNÅR

HVORDAN

UNGDOMSDAG I ODENSE 
Sabbatten 29. april danner  

Odense Adventistkirke ramme for 
endnu en ungdomsdag. Der bliver 

masser af hygge, sang, musik,  
inspiration, fællesskab, gåtur  
og gratis mad! Tag en ven med  

– overnat, hvis du har lyst.  
Det bliver MEGA hyggeligt.

SPEJDEREVENTYR FOR ROVERE
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https://adventist.dk/
http://sabus.dk


Gudstjenester 
Fredag 3. marts  
 18.00 Aftensmad og sanghygge

Sabbatten 4. marts  
 10.00 Bibelstudie i grupper 
 11.15 Gudstjeneste v.  
  Per Arild Struksnes 
Kollekt: Socialt arbejde

Tirsdag 7. marts  
 17.00 Spaghettigudstjeneste:  
  Livstegn

Sabbatten 11. marts  
 10.00 Bibelstudie i grupper 
 11.15 Gudstjeneste v. Henri Nissen 
Kollekt: Kirkens aktiviteter

Sabbatten 18. marts  
 10.00 Bibelstudie i grupper 
 11.15 Gudstjeneste v. Carsten Thomsen 
Kollekt: Menighedens aktiviteter

Fredag 24. marts  
 19.00 Koncert med Upper 
  Columbia Academy

Sabbatten 25. marts  
 10.00 Bibelstudie i grupper 
 11.15 Gudstjeneste v.  
  Nærum Privatskole 
Kollekt: Nærum Privatskole

Sabbatten 1. april  
 10.00 Bibelstudie i grupper 
 11.15 Nadvergudstjeneste v.  
  Robert Fisher 
Kollekt: Adventistkirkens skolearbejde

Kontakt
Præster i Nærum Adventistkirke 
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

Kasserer:
Lise Rechter, 22 12 33 44,  
kasserer-naerum@adventistkirke.dk

Menighedstjener:
Elsie Christoffersen, 23 82 10 18

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

Menighedsblad:  
Bjørn Krøll Nielsen,  
bamselone1010@gmail.com 
Bente Schledermann, 93 90 77 07,  
bente.schledermann@adventist.dk

Hjemmeside og e-nyhedsbrev:  
Carsten Thomsen, 51 80 33 27,  
pxicarsten@icloud.com

Concordiavej 14, 2850 Nærum
MobilePay: 31 530
Kontonr.: 0454 4080507720
naerum.adventistkirke.dk

https://naerum.adventistkirke.dk

