Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- november den 12. og den 19. - december den 10. og den 17 - i 2017 ikke kendte endnu.

Happy Hand
Effekter til Happy Hand sættes i carporten hos Ethel og Carsten Wærn.
Kontakt: Lise Westing - tlf. 91 80 35 52 eller e-mail: Lise.westing@gmail
Studiekreds
Hver mandag kl. 19.00 i undervisningsbygningen.
Bemærk de to ture til kirker i Fredericia og Vejle, hvor vi ser på kunst i kirkerne.
Det sker i samme uge mandag den 28. og onsdag den 30. november.
Adventkoncert - 25. november
Carsten Thomsen har indkaldt sangere og musikere til en hyggelig aften, hvor
Advent er sat i fokus, og hvor hele menigheden har mulighed for at fælles om
kendte ord og toner.

November 2016
November-tanke

af Mary Ann Skovgaard

Menighedens bedeuge i november
Der er planlagt fire samlinger i private hjem i Daugård. Her samles vi for at læse
og tale om de tanker, som bliver præsenteret. Tid og sted: Se kalenderen.

Kender du mon Alfons Åberg?
- "Ja - jeg skal bare lige... "
Det er, hvad han svarer, når hans far kalder på ham.
"Jeg skal bare lige!"

Hjemmenes aften - 11. november
Alle opfordres til at tage imod et antal kostelever til en hyggelig aften. Flere enlige
kan slå sig sammen og i fællesskab skabe en hyggelig aften med spisning, samtale,
spil og andet.
Elsebeth Daugaard koordinerer. Der kommer en tilmeldingsliste i kirkens forhal.

Det var - og er - noget af det underligste: Dette, at have tid
som en ny dimension efter et skemalagt arbejdsliv, får ikke
længere det hele til at give sig selv. Man skal forholde sig til:
Hvad er vigtigt og nødvendigt? - Hvad giver sig selv?
Hvad kan man bare vælge til? - eller vælge fra?

Fælles aktiviteter - 26. november
Der er planlagt en hyggelig eftermiddag med aktivieter for alle. Det er fælles for
menighed og kostafdeling. Opslag og yderligere information følger.
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 18. november 2016

Det er et privilegium at kunne se verden som Alfons Åberg,
at man kan gøre noget med og ved "det", man støder på !
Pippi Langstrømpe - der jo er blevet over 70 - har sagt det sådan her:
"Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af."
Der er noget ubegrænset over den tanke. Noget modsat den almindelige måde at se
muligheder på.
Paulus siger i 1. Kor. 16:9: "...for her er der åbne døre og rige muligheder for mig, og
der er mange modstandere."
Underlige Paulus. For ham var "modstandere" ikke nok til at give op.
Vi ved sikkert alle fra erfaring, er der er ting, vi ikke rigtig får sat gang i - planer, der
nogle gange bliver på tegnebrættet. At have flere planer og drømme, end man kan nå,
viser, at Alfons Åberg ikke er ene om at "støde på." Måske laver man sig så en liste
over det, der "skal" gøres. Det der "kan" gøres kommer nederst på to-do-listen.
Men en gang i mellem må man godt give sig selv lov til at vende listen om - at begynde
med det, der står nederst.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i november 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:
29. oktober

Festgudstjeneste kl.11.00 ifm. kirkeskibet ”Håbet”
Alternativ gudstjeneste i hallen kl.10.30
Borget aften kl.19.30

31. oktober

Studiekreds kl. 19.00 i undervisningsbygningen

05. november

Fællesspisning efter gudstjenesten

06. november

Bedemøde kl. 19.00 hos familien Boilesen, Tranevej 23

07. november

Bedemøde kl. 19.00 hos Mary Skovgaard, Svalevej 41

09. november

Seniorgruppe kl. 14.30 på Drosselvej 13
Bedemøde kl. 19.00 hos familien Daugaard, Tranevej 21

11. november

Hjemmenes aften kl. 17.30
Bedemøde kl. 19.00 hos Brenøe-Jensen, Nordbygårdvej 110

12. november

Fælles børnesabbatsskole kl. 09.45
Nadvergudstjeneste kl. 11.00 med Lasse Bech

14. november

Studiekreds kl. 19.00i undervisningsbygningen

19. november

Fælles børnesabbatsskole kl. 09.45

21. november

Studiekreds kl. 19.00 i undervisningsbygningen

25. november

Adventkoncert kl.19.30 i Vejlefjordkirken

Seniorgruppen mødtes den 12. oktober og blev enige om, at fortsætte med at
samles 1 gang om måneden - gerne om onsdagen. Næste møde bliver onsdag
den 09. november kl. 14.30 hos Ellen Pedersen, Drosselvej 13 Daugård

26. november

Fælles aktivitet for menighed og skole i hallen kl. 14.00

28. november

Studiekreds - besøg i Christianskirken, Fredericia kl. 20.00

Tilmelding til Lise Westing senest den 04. november - tlf. 91 80 35 52 eller e-mail:
Lise.westing@gmail
Selv om der er bedemøde samme aften - den 09.
Kollekter i september:
november - så bliver bedeugelæsningen også
læst om eftermiddagen kl. 14.30.

30. november

Studiekreds - besøg i Nørremarkskirken, Vejle kl. 19.30

Fredag 04. Aftenmøde

Embers Café / Marianne Kolkmann

Lørdag 05. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lise Nielsen
Marianne Kolkmann
Preben Jalving
Ungdomsarbejde i menigheden.

Fredag 11. Ingen aftenmøde Hjemmenes aften
Lørdag 12

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Thomas Garland
Lasse Bech (Nadver)
Preben Jalving
Global Mission

Fredag 18. Ingen aftenmøde pga. lukkeweekend
Lørdag 19. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Temasabbat med Yvonne Øster
Yvonne Øster
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

Fredag 25. Aftenmøde
Adventkoncert

Joan Kristensen i Aulaen
kl. 19.30 i Vejlefjordkirken

Lørdag 26. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Børneskolen
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

Sabbatskole:
kr. 5.034,00
13. sabbat:
kr. 4.273,50
Menighedsudgifter: kr. 2.308,00
Elevfond:
kr. 7.862,00
Heri:
kr. 6.333,50

”Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen
i morgen skal bekymre sig for det, som hører den til.
Hver dag har nok i sin plage.”
(Matt. 6, 34.)

04.
11.
18.
25.

november
november
november
november

16.35
16.21
16.09
16.00

Solen går ned

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

