Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i januar den 09. og den 23.
Studiekreds
Mandag den 18. januar begynder en serie på 8 aftener, hvor vi under ledelse af John
Rasmussen forsøger at få svar på spørgsmålet ”Hvorfor …?”
Ikke alle emner er fastlagt, så deltagerne kan komme med deres ”hvorfor”, og sammen ser vi efter, om der er et svar at finde.
Det er i undervisningsbygningen kl. 19.00.

Happy Hand
Der er gjort tanker om at starte en Happy Hand-butik i Vejle. Der vil, torsdag den
21 januar 2016 kl. 18.00, være et møde i Advent-Kirken, Svendsgade, Vejle, Her
vil de foreløbige tanker blive fremlagt. Der vil være en portion suppe, hvis du tilmelder dig hos Lise Westing på tlf. 7581 6768 eller lise.westing@gmail.com
Husk - at effekter, som skal til Happy Hand i Aalborg, skal sættes i carporten hos
Ethel og Carsten Wærn.
Kontaktperson er Giske Risager - tlf. 28 68 26 59
Den 30. januar
Skolen er vært for et fodboldstævne med mange børn og unge i weekenden den
29.-31. januar. De kan ikke være i skolens aula, så vi har tilbudt, at menigheden
den sabbat har både sabbatsskole for de voksne og gudstjenesten i Aulaen.
Børnesabbatsskolerne fungere som sædvanligt.
Power Sport for menigheden
Et tilbud til alle om træning af styrke, balance, bevægelighed, forbrænding, holdning, vejrtrækning og forebyggelse af stress. - Medbring selv en måtte.
Det er i kirkens krypt hver mandag i tidsrummet kl. 17.30 - kl. 19.00
Alle er velkommen, og instruktør er Annette Edson - tlf. 27 22 01 04
Nyttige kontaktoplysninger:
Ungdomspræst: Lasse Bech
2152 6789 lasse.bech@adventist.dk
Forstander:
Preben Jalving
2078 6423 pja@hafnet.dk
Kontaktperson: Mary Skovgaard* 3042 5948 mary@hafnet.dk
*) kontaktperson og koordinator ved fødselsdage, mærkedage, sygdom m.v.

Menighedens bankforbindelse er Den jyske Sparekasse.
Den Jyske Sparekasse: Reg.nr: 8131
eller til
Giro:
Reg.nr: 1551
Husk altid at angive tydelig afsender.
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Januar 2016
Nytårstanker 2016

af Lasse Bech

Så træder vi ind i et nyt år. Her kan vi se tilbage måske med glæde på nogle ting og sorg
på andre. Måske kan nogen af os se tilbage på et 2015, der mest af alt gik med at ærgre
os over 2014. Det er selvfølgelig en meget dyster vinkel at anskue tingene fra, men vi
skal ikke være blinde for, at så galt kan det faktisk være for nogen blandt os. Her kan vi
måske relatere til ordene:
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl?
Hvorfor skælver du i mig?
Vent på Gud!
For jeg skal takke ham på ny,
min frelser og min Gud. (Salmerne. 42,6.12; 43,5.)
Andre vil måske primært få øje på det lyse og positive, når de ser tilbage. Tak Gud for
det! Men selv for den fortvivlede kan der blive plads til tak. Det kan være det kræver den
øvelse, det er at vente på Gud. Det kan være, der skal udholdenhed til - men det der
tæller, er om længslen er der. Så længe man længes efter at takke Gud, så er der i ens
hjerte et håb. Så bliver det afgørende ikke om man møder modgang eller medgang, men
at Gud er nærværende i hjertets længsel.
Uanset, hvad der nu ligger bag os, så har vi jo lov at håbe på, at der venter noget bedre.
Men vi ved ikke, hvad 2016 vil bringe.
Lad tidens hjul omdrive,
lad veksle dag og nat,
men lad, o Gud, os blive
fast på dit hjerte sat!
I Jesu Kristi navn
lad året til os bære
alt, hvad dit navn kan ære
og tjene til vort gavn!
Thomas Kingo 1689

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i januar 2016
Fredage:
Lørdage:

Aftenmøde:
Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

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

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

KALENDER:

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

Ingen møde - juleferie
Lillian S Jensen
Lasse Bech
Preben Jalving
Det Danske Bibelselskab

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

Embers Café
Lise Nielsen
Tue Westing
Preben Jalving
Menighedens udgifter.

Fredag 15. Aftenmøde:
Lørdag 16 Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Evangelisk Alliance Bedemøde
Marion Boilesen
Lasse Bech
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

Fredag 22. Aftenmøde:
Lørdag 23. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Hjemmenes aften
Anna Karine Jørgensen
Andreas Müller
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

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

Thomas Rasmussen
Elsebeth Daugaard
Viggo Jørgensen
Preben Jalving
Ungdomsforeningen

02. januar:
09. januar:
16. januar:
23. januar:
30. januar:

15.59
16.08
16.20
16.33
16.48

Solen går ned

02. januar
Der er ingen fællesspisning i januar
06. januar
Menighedsbestyrelsesmøde
09. januar
Det fælles børneprojektet kl. 09.45.
Ungdomsgudstjeneste kl. 14.00 med volontørerne.
11. januar
Evangelisk Alliance Bedemøde i Hedensted Missionshus kl. 19.00,

Bemærk:
Kontaktperson for besøgstjenesten er Mary Ann Skovgaard.

15. januar
Evangelisk Alliance Bedemøde i Vejlefjordkirken kl.19.00
18. januar
Studiekreds med John Rasmussen
21. januar
Møde i Advent-Kirken, Vejle kl. 18.00 om genbrugsbutik i området.
22. januar
Hjemmenes aften
23. januar
Det fælles børneprojektet kl. 09.45.
25. januar
Studiekreds med John Rasmussen
30. januar
Sabbatskole og gudstjeneste i Aulaen

Kollekter i november:
Sabbatskole:
kr. 4.451,00
Bedeuge:
kr. 3.268,00
Menighedsudgifter: kr. 20.688,00
ADRA
kr. 16.586,00

13. januar
Evangelisk Alliance Bedemøde i Hedensted Kirke kl. 19.00

Kom hid til mig,
alle I, som slider
jer trætte og
bærer tunge
byrder, og jeg vil
give jer hvile.
(Matt.11,28.)

01. februar
Studiekreds med John Rasmussen
08. februar
Studiekreds med John Rasmussen
Evangelisk Alliance Bedeuge
Der er tre arrangementer i samarbejde med Indre Mission, Valgmenigheden og
Folkekirken i Hedensted. Arrangementerne tager 45 minutter, og der er en lille
forfriskning bagefter. Kor-4 synger og Lasse Bech taler i Hedensted Kirke,
mens sognepræst Morten Seindal Krappe taler i Vejlefjordkirken.

