Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- december den 10. og den 17 - i januar er datoerne ikke kendte endnu.

Studiekreds
Der er pause i december måned. Vi begynder igen den 16. januar, hvor Richard
Müller har emnet ”Den glemte tid”. Det er kl. 19.00 i undervisningsbygningen.
Seniorgruppen mødes onsdag den 07. december kl. 14.30.
Det er hos Ethel og Carsten Wærn, Vejlefjordskolen 13.
Julen står på programmet med gode julesange, historier og
pakkeleg. Medbring en pakke til max. kr. 25,00. - Velmødt.

Tilmelding til Lise Westing
senest den 05. december tlf. 91 80 35 52 eller e-mail:
Lise.westing@gmail.com

Julekoncert - 10. december
Vejlefjordskolens traditionsfyldte julekoncert finder sted i Vejlefjordkirken lørdag den 10. december kl. 19.30.
Evangelisk Alliance Bedeuge i januar
Der er planlagt tre samlinger á 45 minutter i Missionshuset, Hedensted Kirke og
Vejlefjordkirken. Det er kl. 19.00 hver aften. Se kalenderen.
Adventgave
”Adventgave” er en mulighed for at give en ekstra økonomisk hjælp til Adventistkirken. Du har også mulighed for at give din menighed en gave.
Kontakt Alice Dorland for yderligere oplysninger om at give gaver.
Tiende & gaver:
Indbetalinger, som skal registreres i regnskabet for 2016 skal være menighedens
kasserer i hænde senest tirsdag den 27. december 2016. Kassereren tager ikke
imod kontante indbetalinger i 2016 efter denne dato.
Husk: - bankoverførsler kan tage op til flere hverdage.
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. december 2016

December 2016
Lys i mørket

af Torben Rasmussen

Den tid på året er kommet, hvor travlheden er allerstørst, og mange bliver revet med i
ræset om at indfri alle de behov, som højtiden kræver. Butikkerne konkurrerer ivrigt om
at have de mest fantastiske udsmykninger, der kan lokke kunderne med ind i varmen til
at par gratis pebernødder og et godt tilbud. Flot ser det ud, når den mørke tid bliver
oplyst af lysene i gaderne og i haverne. Og netop her i det mørke og kolde nord kommer placeringen af en højtid, der skal minde os om lyset, der kom til verden virkelig til
sin ret. Mens mørket sænker sig, og kulden kommer krybende, bliver vi mindet om, at
det ikke varer ved – at Gud har sendt sig selv til vores verden for at sprede lys, glæde
og fred.
Når jeg tænder for radio og fjernsyn eller følger nyhedsstrømmen på internettet, er det
overvældende, hvor meget mørket i verden fylder. Jeg har længe haft en nyhedsapp på
min telefon, der opdaterer mig med nyheder af forskellig slags, herunder nyheder, der
er tematiseret som kriminalitet. Netop det tema valgte jeg for nyligt at få afmeldt. Dagligt blev jeg opdateret om kriminalitet fra Danmark og resten af verden. Det handlede
om drab, overfald og ulykker. Meningsløsheden over ondskaben i verden bliver ikke
mindre af at blive fodret med den, for man ikke har en chance for at gøre noget ved det.
Hvis bare der kunne blive gjort noget ved det. Og her bliver julens budskab så relevant
og kærkomment som nogensinde før: Gud griber ind. – Han har allerede grebet ind og
har sat den proces i gang, der ultimativt skal gøre en ende på al lidelsen og ondskaben
i os og omkring os.
Jeg håber for denne jul, at lysene fra huse, haver og
butikker ikke får lov til at overstråle lyset fra julens
budskab: At Gud gennem Jesus gav os det, vi virkelig har brug: Immanuel - Gud med os - der, som verdens lys, har overvundet mørket!

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i december 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 02. Aftenmøde

Embers Café

25. november

Adventkoncert kl.19.30 i Vejlefjordkirken

Lørdag 03. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lillian S. Jensen
Joan Kristensen
Lise Westing
Julehilsen til de indsatte på Møgelkær.

26. november

Fælles aktivitet for menighed og skole i hallen kl. 14.00

28. november

Studiekreds - besøg i Christianskirken, Fredericia kl. 20.00

30. november

Studiekreds - besøg i Nørremarkskirken, Vejle kl. 19.30

Fredag 09. Aftenmøde

Anne-May Müller

03. december

Lørdag 10

Lise Nielsen
Anne-May Müller
Preben Jalving
Adventgaven til Unionen

Fællesspisning efter gudstjenesten
Julehygge og juleprojektet kl. 14.00 i kirkens krypt

07. december

Seniorgruppen mødes hos Ethel og Carsten Wærn

10. december

Fælles børnesabbatsskole kl. 09.45
Julekoncert i Vejlefjordkirken kl. 19.30

17. december

Fælles børnesabbatsskioole kl 09.45
Julemusikgudstjeneste kl. 11.00
ALT-service - mest for kosteleverne - kl. 11.00

07. januar

Fællesspisning efter gudstjenesten

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Fredag 16. Aftenmøde

Lasse Bech

Lørdag 17. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Preben Jalving
Julesangsgudstjeneste
Preben Jalving
Kor-4

Fredag 23. Aftenmøde

Ingen møde pga. juleferien

Lørdag 24. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Anna-Karine Jørgensen
Tue Westing
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

09. januar

Evangelisk Alliance Bedemøde i Missionshuset, Hedensted

11. januar

Evangelisk Alliance Bedemøde i Hedensted kirke

13. januar

Evangeliske Alliance Bedemøde i Vejlefjordkirken

Fredag 30. Aftenmøde

Ingen møde pga. juleferien

16. januar

Studiekreds med Richard Müller

Lørdag 31. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Lasse Bech
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

23. januar

Studiekreds med Richard Müller

30. januar

Studiekreds med Holger Daugaard

Kollekter i oktober:
Sabbatskole:
kr. 4.651,50
Katastrofeoffer:
kr. 2.310,00
Menighedsudgifter: kr. 6.427,00
Trivsel:
kr. 1.842,50

Krista Thomsen frabeder sig opmærksomhed ved sin 90 års
fødselsdag den 23. december.

”Vi priser dem salige, der holdt ud. I har hørt om
Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren
lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig
og rig på nåde.” (Jak.5,11)

02.
09.
16.
23.
30.

december
december
december
december
december

15.53
15.49
15.48
15.51
15.57

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.

