Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i februar den 13. og den 20. - i marts den 12. og den 19. - i april den 09. og den 30.
Studiekreds
Det sker hver mandag kl.19.00 i Undervisningsbygningen, hvor vi under ledelse af
John Rasmussen forsøger at få svar på spørgsmålet ”Hvorfor …?”
Ikke alle emner er fastlagt, så deltagerne kan fortsat komme med deres ”hvorfor”, og
sammen ser vi efter, om der er et svar at finde.
Bemærk: Der er ikke studiekreds - i uge 7 pga. vinterferien - det er den 15. februar.

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 gudstjeneste i Aulaen.
Børnesabbatsskolerne fungere som sædvanligt.
Den 27. februar
Skolen er vært for et fodboldstævne i weekenden den 26.-28. februar. De unge
har et program i kirken kl. 09.45, hvorfor de voksnes sabbatsskole er henlagt til
skolens aula. Der er ungdomsgudstjenesten i kirken kl. 11.00. Alle er velkommen.
Børnesabbatsskolerne fungere som sædvanligt.
Happy Hand - Effekter til Happy Hand kan sættes i carporten hos Ethel & Carsten Wærn.

Kontaktperson er Giske Risager, tlf. 28 68 26 59 - Kurér er Daniel, tlf. 2679 8409
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.

kontonr: 6580 668273
kontonr: 630 6586

Redaktion, layout og print: Alice Dorland - tlf. 61 67 73 39 - e-mail: alice@dorland.dk
Deadline for næste udgivelse er fredag den 19. februar 2016

Februar 2016
Hvor der er hjerterum, er der husrum.

Af Alice Dorland

Sådan sagde man i min barndom. Jeg blev født 10 år efter 2. verdenskrig.
Min far havde været soldat i Tyskland i 1947, og der blev talt en del om krigen i mit hjem. Det var en selvfølge, at man skulle hjælpe mennesker, der
var forfulgt, uanset hvor lidt man selv havde. Og vi havde bestemt ikke særlig meget i forhold til i dag.
Nu har vi en flygtningekrise i Europa, som deler befolkningen i to lejre. Jeg
har fulgt debatten i medierne - og på Facebook, ind imellem er jeg blevet
rystet over, hvad venner, som jeg troede, jeg kendte, kunne finde på at sige!
Men samtidig glæder det mig også, at mange danskere træder i karakter og
viser en medmenneskelighed, som man ikke lige havde forudset.
Jeg har ikke nogen løsning på flygtningekrisen, som måske ikke blot er en
krise, men en ny verdensorden, som vi må vænne os til. Men det har givet
mig noget at tænke over.
Hvad ville Jesus have gjort?
Når jeg læser bibelen, er jeg ikke i tvivl.
For ham er alle mennesker lige. Der er ikke personsanseelse hos Gud. Moses får mange gange fortalt, hvordan de skal behandle de fremmede, så de
kan føle sig godt tilpas iblandt dem.
”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem” ,
Jesus siger i Matt 7,12.
”For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav
mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I
gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte
mig.” hedder det i Matt. 25,35-37:
Det er kendte vers, og de kan ikke siges for ofte! Det er det virkelige evangelium i praksis.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i februar 2016
Fredage:
Lørdage:

Aftenmøde:
Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

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

Fredag 05. Aftenmøde:
Lørdag 06 . Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Embers Café
Lillian S Jensen
Thomas Rasmussen
Emma Holtse
Trivsel

Fredag 12. Aftenmøde:
Lørdag 13. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ingen møde - vinterferie
Lise Nielsen
Walder Hartmann
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter.

Fredag 19. Aftenmøde:
Lørdag 20 Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ingen møde - vinterferie
Marion Boilesen
Arthur Hansen
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

Fredag 26. Aftenmøde:
Lørdag 27. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Paul King-Brown
Anna Karine Jørgensen
Paul King-Brown
Preben Jalving
Familieafdelingen / Unionen

Skriv lige i din kalender
Sangcafé - fredag den 4.
marts kl. 19.30 hos Kirsten & Carsten Thomsen

Lidt at se frem til
Ved gudstjenesten den 5. marts
spiller violinist Aio Tomioka og
organist Knud Svendsen.
Kollekter i december:

05. februar:
12. februar:
19. februar:
26. februar:

17.03
17.18
17.33
17.48

Solen går ned

Sabbatskole:
kr. 4.518,50
13. sabbat:
kr. 4.052,00
Menighedsudgifter: kr. 13.557,50
Adventgaven:
kr. 5.128,50
Julegaver:
kr. 2.526,00
Bemærk:
Kontaktperson for besøgstjenesten er Mary Ann Skovgaard.

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

KALENDER:
25. januar
Studiekreds med John Rasmussen
30. januar
Sabbatskole og gudstjeneste i Aulaen
01. februar
Studiekreds med John Rasmussen
06. februar
Fællesspisning efter gudstjenesten
08. februar
Studiekreds med John Rasmussen
10.februar
Menighedsbestyrelsesmøde kl. 19.00
13. februar
Det fælles børneprojekt
20. februar
Det fælles børneprojekt
22. februar
Studiekreds med John Rasmussen
29. februar
Studiekreds med John Rasmussen
04. marts
Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen

Jeg vil være
med dig og bevare dig overalt,
hvor du går. Og
jeg vil føre dig
tilbage til dette
land, jeg vil ikke
svigte dig, men
gøre, hvad jeg
har lovet dig.
(1. Mos 28,15.)

05. marts
Fællesspisning efter gudstjenesten
Ungdomsgudstjeneste kl.14.00
07. marts
Studiekreds med John Rasmussen
12. marts
Det fælles børneprojekt
14. marts
Studiekreds med John Rasmussen
19. marts
Det fælles børneprojekt
21. marts
Studiekreds med John Rasmussen

