Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i sept. den 10. og den 24. - i okt. den 15. og den 22. - i nov. den 12. og den 19.
Happy Hand
Effekter til Happy Hand kan sættes i carporten hos Ethel og Carsten Wærn,
Vejlefjordskolen 13. Menighedens kontaktperson: Giske Risager tlf. 2868 2659
Yderligere oplysninger om butikken i Vejle:
> Lise Nielsen - tlf. 30 64 52 64 eller e-mail: Lise3064@gmail.com
> Lise Westing - tlf. 91 80 35 52 eller e-mail: Lise.westing@gmail
Voksen kontaktperson
Det nye projekt med tilbud om støtte til kostelever med særlige behov for hjælp af
praktisk art er ved at komme i gang.
Indtil videre er Preben Jalving menighedens kontaktperson, så kontakt ham, hvis du
vil være med i projektet.

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
Den 3. september - jubilæumsdag for tidligere elever på Vejlefjordskolen.
Kl. 09.45 Morten Jørgen Øster fortæller nyt fra Heri Hospital i Tanzania
Kl. 11.00 Festgudstjeneste med Lasse Bech.
Kl. 12.15 Fællesspisning i krypten
Den 17. september - høstgudstjeneste
Kom med din fyldte kurv inden kl. 09.45, så vi kan pynte kirken med årets høst.
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 16. september 2016

September 2016
Ensomhed

Af Kirsten Thomsen

Som dansker er man stolt over at bo i et land i verden, hvor der er flest
lykkelige mennesker. Dog ser vi, at der bliver flere og flere ensomme
mennesker. Der er ifølge ”Sundhedsprofilen” registreret 210.000 voksne
ensomme.
Hvordan er vi havnet i den situation?
Vi har i de senere år brugt så meget energi på at mærke os selv og
fokusere på vores egne behov, at det er gået ud over fællesskabsfølelsen. Vi har mistet empati for andre. Både skoler og arbejdspladser melder om store problemer med mobning af de svageste, hvilket for de berørte personer ofte medfører udelukkelse af fællesskabet og dermed
ensomhed.
Den danske filosof K.E. Løgstrup skrev: ”Den enkelte har aldrig med
et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin
hånd.”
Kristus siger: ”Elsk din næste som dig selv” og ”Vær mod andre, som
du ønsker, de skal være mod dig.”
Som menighed er vi en del af det danske samfund, hvor enhver er sig
selv nok. Egoismen vokser på bekostning af fællesskabsfølelsen. Intolerance og selvhævdelse på bekostning af tolerance og næstekærlighed.
De sociale medier medvirker til at gøre modsætningerne større og tonen
barskere. Menigheden skulle gerne fungere som et fristed, hvor der er
plads til alle, og alle har mulighed for at udvikle sig og føle sig værdsat.
Derfor disse enkle leveregler:
 Gør en indsats for at se de mennesker, der er omkring dig, så ingen får lov til at være usynlig.
 Tag initiativ til nye relationer.
 Gør de grupper og fællesskaber - du indgår i - mere åbne. Hils på
de nye og stille.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i september 2016
Fredage:
Lørdage:

Aftenmøde:
Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

kl. 19:30 (først fra den 19.08.)
kl. 09:45
kl. 11:00

KALENDER:

Fredag 02. Aftenmøde

Embers Café

Lørdag 03. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Tema med Morten J Øster / Heri Hospital
Lasse Bech - Jubilæumsgudstjeneste
Holger Daugaard
Elevfond

Fredag 10. Aftenmøde
Lørdag 11. Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Lasse Bech
Anna-Karine Jørgensen
Walder Hartmann
Lise Westing
Heri hospital

Fredag 16. Aftenmøde
Lørdag 17. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Joan Kristensen
Elsebeth Daugaard
Lasse Bech - Høstgudstjeneste
Preben Jalving
Menighedens udgifter

Fredag 23. Aftenmøde
Lørdag 24. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lovsangsevent
Lillian S Jensen
Tue Westing
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

Fredag 30. Ingen møde pga.
Lørdag 01. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lukket weekend
Lise Nielsen
Lasse Bech
Preben Jalving
Menighedens udgifter

Kollekter i

juni:

juli:

Sabbatskole:
13. Sabbat:
Menighedsudg.:
Brevskolen:
Børn og unge:
Happy Hand:
Spejder:

kr. 4.048,00
kr. 3.422,50
kr. 4.879,50
kr. 2.629,00

kr.3.280,50
kr. 4.828,50
kr. 1.352,00
kr. 1.772,00

kr. 2.740,00

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

”Vær ikke tøvende i jeres iver,
vær brændende i ånden , tjen
Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at
hjælpe de hellige, når de har
behov for hjælp. Læg vægt på at
være gæstfris.” (Rom. 12, 11-13)

31. august

Hjælpeaktion med Vejlefjordskolen

01. september

Hjælpeaktion med Vejlefjordskolen

03. september

Tidligere elevers jubilæumsdag
Kl. 09.45 Morten Jørgen Øster har nyt fra Heri Hospital
Kl. 11.00 Festgudstjeneste
Fællesspisning efter gudstjenesten

10. september

Fælles børnesabbatsskole

11. september

Busudflugt til Moesgård afgang kl.10.00
Fælles med kostafdelingen

17. september

Høstgudstjeneste

24. september

Fælles børnesabbatsskole
Alternativ gudstjeneste i hallen kl. 11.00

30. september

Sangcafé kl. 19.30 hos Kirsten & Carsten Thomsen

01. oktober

Fællesspisning efter gudstjenesten

08. oktober

Spadseretur fælles med kostafdelingen kl.13.30

15. oktober

Fællesbørnesabbatsskole

22. oktober

Fællesbørnesabbatsskole

29. oktober

Alternativ gudstjeneste i hallen kl.11.00
Borget aften kl.19.30

02.
09.
16.
23.
30.

september
september
september
september
september

20.12
19.54
19.35
19.14
18.59

Solen går ned

Bibelstudiegruppe
Torsdage kl. 18.30 i Ungdomslokalet: Dåbsklasse
Kontakt Lasse Bech for yderligere information.
Besøgs– og ledsagerordningen
Kontakt Mary Ann Skovgaard på tlf: 3042 5948
eller e-mail: mary@hafnet.dk

