Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i marts den 12. og den 19. - i april den 09. og den 30. - i maj den 14. og den 28.
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: Studiekredsen slutter mandag den 14. marts - for i år.

Menighedsbreve
Følgende ønsker optagelse i Vejlefjord menighed: Peter Bo Bohsen (Nærum)
Bjarne Jensen (Østervrå)
Optagelsen vil ske snarest.
Nedenstående har ønsket at flytte deres menighedsbreve:
Niels-Peter Nielsen til Café-kirken, København.
Nuka Holm til Roskilde.
Lars Dorland til Haugesund, Norge.
Jonathan Pavlovic til Nærm.
Flemming Koch til Unionsmenigheden.

Marts 2016
af Lillian Ssndbeck Jensen

Es. 43,19: ”Nu skaber jeg nyt,
nu spirer det frem, ved I det ikke?
Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken.”

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 18. marts 2016

Foråret er en vidunderlig tid. Efter vinterens mørke med nøgne træer
og stilhed i naturen begynder alt nu at spire på ny. Dagene længes,
lyset vender tilbage, og til påske ser vi de små lam på markerne. Det
er utrolig livsbekræftende. Vi fryder os over naturens skønhed.
Bag alt det, der glæder os så meget, står en kærlig Gud. Han har
skabt alt dette for at glæde os. Jorden skulle være vores hjem, og
derfor ønskede Gud, at den skulle være smuk, harmonisk og fredfyldt, så hans børn kunne trives og have det godt. Alt er skabt i kærlighed med os i tanke.
Kaj Munk oplevede Gud i naturen, hvilket han skrev om i sangen
om den blå anemone. Det kom bl.a. til udtryk på denne måde:
For denne rene farve den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone, hvor er din skaber stor.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i marts 2016
Fredage:
Lørdage:

Aftenmøde:
Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

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

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

Fredag 04. Aftenmøde:
Lørdag 05. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Embers Café
Elsebeth Daugaard
Musikgudstjeneste og Lasse Bech
Preben Jalving
AHA

Fredag 11. Aftenmøde:
Lørdag 12. Sabbatsskole:
Nadverudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ingen møde - hjemmenes aften
Lillian S Jensen
Lasse Bech
Flemming Pedersen
Børnesabbatsskolen.

Fredag 18. Aftenmøde:
Lørdag 19 Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ingen møde - påskeferie
Lise Nielsen
Lasse Bech
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

Fredag 25. Aftenmøde:
Lørdag 26. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ingen møde - påskeferie
Thomas Garland
Tue Westing
Preben Jalving
Menighedens udgifter.

HUSK
Sangcafé - fredag den 4.
marts kl. 19.30 hos Kirsten & Carsten Thomsen

04. marts:
11. marts:
18. marts:
25. marts:

18.03
18.18
18.32
18.46

Solen går ned

En stor oplevelse er i vente:
Ved gudstjenesten den 5. marts
spiller den 14-årige violinist
Aio Tomioka og akkompagneres
af organist Knud Svendsen.
Kollekter i januar:
Sabbatskole:
kr.
Ungdomsforening: kr.
Menighedsudgifter: kr.
Bibelselskabet:
kr.

4.052,50
1.513,00
4.529,00
3.338,00

Bemærk:
Kontaktperson for besøgstjenesten er Mary Ann Skovgaard.

Men I er en
udvalgt slægt,
et kongeligt
præsteskab,
et helligt folk,
et ejendomsfolk,
for at I skal
forkynde hans
guddomsmagt,
han som kaldte
jer ud af mørket
til hans
underfulde lys.
(1. Pet. 2, 9.)

KALENDER:
29. februar Studiekreds med John Rasmussen kl. 19.00
04. marts

Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen kl. 19.30

05. marts

Fællesspisning efter gudstjenesten
Ungdomsgudstjeneste kl.11.00

07. marts

Studiekreds med John Rasmussen kl. 19.00

08. marts

Generalforsamling i Vejlefjord Spejdertrop kl.19.00 i krypten

12. marts

Det fælles børneprojekt kl. 09.45
Nadvergudstjeneste kl. 11.00.

14. marts

Studiekreds med John Rasmussen (sidste aften i denne sæson)

19. marts

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

30. marts

Menighedsbestyrelsesmøde kl.19.00

02. april

Fællesspisning efter gudstjenesten
Forårskoncert kl. 19.30

09. april

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

30. april

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

04.- 08. maj

Generalforsamling og Årsmøde på Himmerlandsgården

06.- 07. maj

Ingen aktiviteter i Vejlefjordkirken

11. maj

Menighedsbestyrelsesmøde kl.19.00

14. maj

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

25. maj

Menighedsmøde kl. 19.00

28. maj

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

10. juni

Sommerkoncert kl. 19.30

11. juni

Fællesspisning efter spejdergudstjenesten

15. juni

Menighedsbestyrelsesmøde kl.19.00

Indlæg i denne udgave af menighedsnyt
Der er indlagt et ark med tryk på begge sider. Den ene side indeholder:
Indbydelse til generalforsamling i Vejlefjord Spejdertrop, torsdag den 8. marts.
Den anden side indeholder:
Navnene på de foreslåede delegerede fra Vejlefjord menighed ved Den Danske Unions Generalforsamling på Himmerlandsgården den 4.- 8. maj 2016.

