Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i maj den 14. og den 28. - i juni den 18. og den 25.
Happy Hand
Forberedelserne med at gøre klar til start i Vejle skrider fremad. Der er fastsat en
åbningsdato, og Lise Westing har stillet i udsigt, at der kommer en ny orientering om
projektet om kort tid.
Delegerede fra Vejlefjord menighed ved
Den Danske Unions generalforsamling den 4. – 8. maj 2016
Følgende er valgt som delegerede af menigheden den 5. marts:
Alice Dorland
Annelise Dorland
Bjørn Espen Holtse
Christina Holm
Holger Daugaard
Lone Fuglsang
Suppleanter: Grethe Nielsen

Allan Dorland
Arthur Hansen
Carsten Wærn
Elsebeth Daugaard
Jill Rasmussen
Viggo Jørgensen

Anique Dorland
Birthe Bayer
Christian Christiansen
Ester Danielsen
Lillian S Jensen
Walder Hartmann

Lykke Jægergaard

Kim Hagen Jensen

Bryllup.
Der vil være en kirkelig velsignelse for Tove Bramming og Peter Brenøe-Jensens
ægteskab i Sindbjerg kirke ved Lindved, Pinsedag, søndag den 15. maj kl. 15.00.
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 kontonr: 6580 668273
eller til
Giro:
Reg.nr: 1551 kontonr: 630 6586
Husk altid at angive tydelig afsender.

Redaktion, layout og print: Alice Dorland - tlf. 61 67 73 39 - e-mail: alice@dorland.dk
Deadline for næste udgivelse er fredag den 20. maj 2016

Maj 2016
Efter en lidt for lang og mørk vinter, gør det godt at opleve
lysere og længere dage. De mange tegn på forårets spirende
liv og den kommende sommer gør godt. Pludselig lyder
smukke fuglestemmer og hække og træer lyser med spæde
grønne farver om kap med gule påskeliljer. Årets gang er ofte brugt som symbol på menneskelivet. Man er i livets vår,
sommeren symboliserer de gode år, hvor kræfterne slår til
og man stadigvæk har planer for fremtiden. Efterårets skønhed varsler mørke og død, trods sin farvepragt og skønhed.
Men vinterens mørke afløses af spirende vår.
Kristus sejrede og overvandt døden. Naturens mirakel i
maj med blomsterflor, grønne blade og smukke fuglestemmer, minder os om en kærlig Gud. I salmebogens nr. 589 ”Nu
blomstertiden kommer”, kan du læse og måske synge om
Guds rigdom, som han så gavmildt deler med os. Som f.eks. i
2. strofe.
.De fagre blomsterenge

og agrene på rad,’
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Guds kærlighed og nåde er med os hele året, ja alle vore dage. Kristus har overvundet mørket og det evige lys har sejret. Det kan vi glæde os over i maj, som er her med sit lys og
sin farvepragt.
Af Carsten Thomsen

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i maj 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.

KALENDER:

Fredag 06. Intet møde pga. årsmøde
Lørdag 07. Intet møde pga. årsmøde

Generalforsamling og Årsmøde på Himmerlandsgården

06. - 07. maj

Ingen aktiviteter i Vejlefjordkirken

Fredag 13. Aftenmøde:
Lørdag 14. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Intet møde pga. pinseferie
Anna-Karine Jørgensen
Torben Rasmussen
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

11. maj

Menighedsbestyrelsesmøde kl.19.00

14. maj

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

21. maj

Alternativ gudstjeneste i Aulaen kl. 11.00

25. maj

Menighedsmøde kl. 19.00

Fredag 20. Aftenmøde:
Lørdag 21. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Ember´s Café
Elsebeth Daugaard
Lasse Bech (N)
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

28. maj

Det fælles børneprojekt kl. 09.45

04. juni

Alternativ gudstjeneste i Aulaen kl. 11.00.
Ingen fællesspisning (flyttet en uge - til den 11. juni)

10. juni

Sommerkoncert kl. 19.30

11. juni

Spejdergudstjeneste kl. 11.00.
Fællesspisning efter spejdergudstjenesten

15. juni

Menighedsbestyrelsesmøde kl.19.00

OBS:

Alternativ gudstjeneste kl. 11 i aulaen.

Fredag 27. Aftenmøde:
Lørdag 28. Sabbatsskole:
Gudstjeneste:
Mødeleder:
Kollekt:

Lasse Bech
Lillian S. Jensen
Anne-May Müller
Preben Jalving
Menighedens udgifter

24. august Hjælpeaktion med Vejlefjordskolen
25. august Hjælpeaktion med Vejlefjordskolen

Årskalender 2016-2017
Menighedsbestyrelsen er i gang med at lægge planer for det nye menighedsår.
Har du og din gruppe aktiviteter, som andre skal kende og som skal med i årsplanen for 2016-2017, så giv besked til Preben Jalving inden den 1. juni 2016.

06.
13.
20.
27.

04. - 08. maj

maj:
maj:
maj:
maj:

21.10
21.23
21.36
21.47

Solen går ned

Kollekter i marts:
Sabbatskole:
kr. 3.919,00
13. sabbat:
kr. 3.459,00
Menighedsudgifter: kr. 4.856,50
Børnesabbatsskole kr. 1.227,00
AHA:
kr. 1.836,00
Bemærk:
Kontaktperson for besøgstjenesten er Mary Ann Skovgaard.

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

Generalforsamling i Den Danske Union 4. - 8. maj 2016
Ved generalforsamlingen på Himmerlandsgården skal der vælges ledelse og
bestyrelse m.m. for Adventistkirken i de kommende tre år. Der bliver fremlagt
rapporter fra alle afdelinger, og forsamlingen skal bl.a. tage stilling til den nye
plan for kirkens strategi i de kommende år.
Generalforsamlingen er samtidig en anledning til at gense bekendte og venner,
så på gensyn.
Menighedsmøde onsdag den 25. maj
Kom til menighedens generalforsamling og bliv opdateret på det, som er sket,
og det, som vi gerne vil gennemføre og lad os samtidig tale om menighedens
øvrige muligheder. Det er vores fælles opgave og ansvar.
Happy Hand - Effekter til Happy Hand kan fortsat sættes i carporten hos Ethel
og Carsten Wærn, Vejlefjordskolen 13. Menighedens kontaktperson er fortsat
Giske Risager, tlf. 28 68 26 59
Yderligere oplysninger er at hente hos Lise Westing på enten tlf. 91 80 35 52
eller e-mail: Lise.westing@gmail

