Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse om sabbatsskolen.
Tak for de mange tilbagemeldinger. Resultatet af undersøgelsen er fremlagt i
kirkens forhal og har været til drøftelse den 18. april. Der er et ønske om at fortsætte drøftelsen, og det vil ske den 09. maj mellem kl. 10.00 og kl. 10.45. Der vil
være mulighed for at studere dagens lektie for dem, som ønsker det.

Happy Hand
Har du effekter, du vil give til projektet HAPPY HAND, Aalborg, så kan du stille
dem i carporten hos Ethel og Carsten Wærn, Vejlefjordskolen 13 hver tirsdag
eftermiddag.

Maj 2015

HAPPY HAND modtager bl.a. bøger, husgeråd, mindre møbler, helt og rent tøj
m.m.
Effekterne bliver afhentet af Daniel Villa-Henriksen tirsdag aften/onsdag morgen
og kørt til Aalborg. Det vil være naturligt at give ham besked om, at du har sat
noget i carporten.

Hvert forår er vi vidner til et stort mirakel.

Det vil være betænksomt, at effekterne er indpakket og gerne i en papkasse
med forklaring om indholdet. På papkassen skal der stå HAPPY HAND, så misforståelser bliver undgået.

Men hver dag bliver vi bombarderet med den ene gruopvækkende nyhed efter den
anden: Middelhavet er en stor begravelsesplads. Boko Haram dræber og tilfangetager
kristne i en sand voldsrud. De kristne armenere, der mindes 100-året for folkemordet,
bliver stadig forfulgt. Alle disse nyheder har en tendens til at gøre os følelseskolde og
magtesløse: Vi kan alligevel ikke gøre noget.

> Menighedens kontaktperson til HAPPY HAND er Giske Risager: 28 68 26 59
> Transportør er Daniel Villa-Henriksen: 26 79 84 09

Lokalelejen
Lokalelejen for 2015 er på kr. 700 pr. medlem. Pensionister og studerende kan
nøjes med kr. 400. Pengene skal dække menighedens udgifter til lys, vand, varme og rengøring. Dog skal det også skrives, at størrelsen af lokalelejen er vejledende. Hvis nogen ønsker at betale mindre, så vil det også være en hjælp.

Menighedens bankforbindelse er Den jyske Sparekasse.
Den Jyske Sparekasse: Reg.nr: 8131
eller til
Giro:
Reg.nr: 1551
Husk altid at angive tydelig afsender.

kontonr: 6580 668273
kontonr: 630 6586
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Ungdomspræst: Lasse Bech
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Forstander:
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2078 6423 pja@hafnet.dk
Forstander:
May-Liss Voldstad* 2897 5979 mvoldstad@gmail.com
*) kontaktperson og koordinator ved fødselsdage, mærkedage, sygdom m.v.
Redaktion, layout og print: Alice Dorland - tlf. 61 67 73 39 - e-mail: alice@dorland.dk
Deadline for næste udgivelse er mandag den 25. maj 2015

Af Kirsten Thomsen

Træerne får smukke grønne blade, og blomsterne dukker op af den frosne jord. Gud har
skabt megen skønhed, og som borgere - i Danmark - er vi født i et land, der giver sine
indbyggere maksimal lykke og tryghed. Vi er heldige at bo i et fredeligt, rigt land.

I Matt. 25,35. kan vi læse, hvad Jesus siger om vore forpligtelser over for andre: ”Jeg
var sulten, I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig og I gav mig noget at drikke. Jeg var
fremmed, og I tog imod mig.”
Vi bliver nødt til at tro på, at vi alle - hver og en - kan gøre en forskel. Det første skridt
er at betragte alle på vor vej som ligeværdige personer. Vi er alle Guds børn. Som kristne
må vi tale imod forråelsen i samfundet: Vi kan ikke være bekendt, at hjemløse skal ligge
på gaden og dø, fordi ambulancerne ikke kommer. Vi kan ikke være bekendt ,at børn
bliver udsat for vanrøgt. Vi kan ikke være bekendt, at ældre mennesker skal ligge i mange timer med våde bleer.
Mit forårsønske må være:
Gid næstekærligheden må vokse i hver af os, hos vore valgte ledere og i verdenssamfundet, så verden kan blive et bedre sted at leve i.

Vejlefjordkirken i maj 2015
Fredage:
Lørdage:

Aftenmøde:
Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

kl. 19:30
kl. 09:45
kl. 11:00

Fredag 01. Aftenmøde:
Lørdag 02 . Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Intet møde - St. Bededag
Lise Nielsen
Tue Westing
Preben Jalving
Menighedens udgifter.

Fredag 08. Aftenmøde:
Lørdag 09. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Embers café i aulaen. Dåb i kirken.
Marion Boilesen
Thomas Müller (N)
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter.

Lørdag 16. Årsmøde på Himmerlandsgården. Ingen aktiviteter i kirken.
Fredag 22. Aftenmøde:
Lørdag 23. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Intet møde. Pinseferie.
Anna Karine Jørgensen.
Thomas Rasmussen.
Emma Holtse
Menighedens udgifter.

Fredag 29. Aftenmøde:
Lørdag 30. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Henrik Jørgensen
Karin Lindsay
Henrik Jørgensen
May-Liss Voldstad
Ungdomsforening.

Bemærk
Fredag, den 08. maj:
Kl. 20.30: Dåb i Vejlefjordkirken. Det er Nukkakkuluk Lund, som ønsker at blive
døbt og optaget i menigheden. Optagelsen sker også fredag aften.
Lørdag den 09. maj.
Kl.10.00: Der er opfølgning på drøftelsen om en mere attraktiv sabbatsskole ud
fra spørgeskemaundersøgelsen. Sabbatsskolen begynder til normal tid kl. 09.45.
Kl. 11.00: Der er nadvergudstjeneste. Det er Thomas Müller, som prædiker.

Menighedens kommende aktiviteter
Alle oplysninger er samlet på menighedens hjemmeside:
www.vejlefjord.adventistkirke.dk - se endvidere opslagene i kirkens forhal. .

KALENDER:
26. april
Hovedrengøring i kirken fra kl. 09.00
02. maj
Fællespisning efter gudstjenesten
09. maj
Nadvergudstjeneste ved Thomas Müller
13.-17. maj
Årsmøde
03. juni
Onsdagsklub med udflugt til Gårslev.
06. juni
OBS: ingen fællesspisning (flyttet til den 13. juni aht spejderne)
10. juni
Menighedsmøde kl. 1900.
12. juni
Sommerkoncert i Vejlefjordkirken kl. 19.00
13. juni
Spejdergudstjeneste
Fællespisning efter gudstjenesten
25. juni
Skoleafslutning
04. juli
Bryllup i kirken kl.14.30 - Anni & David Henriksen

Solnedgang i maj:
01. maj:
08. maj:
15. maj:
22. maj:
29. maj:

20.59
21.13
21.26
21.39
21.50

Kollekter i marts:
Sabbatskole:
13. sabbat:
AHA:
Menighedens udgifter
Ungdom

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.166.50
2.769,50
1.350,00
4.318,50
2.334,50

