Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i januar den 14. og den 21. - i februar den 18. og den 25. - i marts den 11. og den 18.

Evangelisk Alliance Bedeuge i januar
Der er planlagt tre samlinger á 45 minutter samt en efterfølgende servering:
Mandag den 9. januar i Missionshuset, Hedensted
Onsdag den 11. januar i Hedensted Kirke
Fredag den13. januar i Vejlefjordkirken.
Det er kl. 19.00 alle aftener.
Studiekreds - mandage kl. 19.00 i lokale 27 i undervisningsbygningen
Vi begynder igen den 16. januar, hvor Richard Müller har emnet ”Den glemte tid”.
Emnet fortsætter den 23. januar, og bag emnet ligger ønsket om at vise, hvad
bibelen fortæller om sabbatten.
Den 30. januar er det Holger Daugaard, som har den første af to studieaftener.
”Videnskab, evolution og religion” er det første emne, og den 6. februar hedder
emnet ”Den økologiske bølge - sundhed eller varm luft?”
MobilPay
Du kan nu overføre penge - gaver m.m. - til Vejlefjordkirken via MobilPay.
Kirkens nummer er 61 73 12 54
Af praktiske grunde giver menighedens kasserer ikke kvittering for indbetalinger
på under kr. 50,00. Ønsker du en kvittering, skal det fremgå af din overførsel:
1) du ønsker kvittering - og 2) hvilket formål pengene er tiltænkt.
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 mandag den 16. januar 2017

Januar 2017
Profeten Habakkuk indleder sin sang med disse ord.
”Herre, jeg har hørt dit ry,
Herre, jeg har set din gerning.
Lad den ske igen, før årene går,
kundgør den, før årene går!
Glem ikke barmhjertigheden, skønt du er vred.”

Godt
Nytå
r

Vi har set et år, der er gået og går ind i et nyt. Forhåbentligt kan vi sige:
Gud tak for de ting han har gjort i det forgangne år. Og vi kan bede ham:
Gør det igen!
2017 er Lutheråret, hvor vi vil fejre og mindes reformationen. Luthers
opslag på kirkedøren i Wittenberg endte med at få mange ”likes”. Reformationen fik enorm betydning for Danmark og har stor betydning også
for Adventistkirken. Det vil give os anledning til i det kommende år at
kende vores egne rødder og identitet. Det handler ikke kun om historie,
for reformation er både at se bagud og fremad – men aldrig stillestående. Der er en grundtanke i den kristne forståelse af reformationen, at
den altid fortsætter. Det gør den, hvis kirken er i live. Da Luther og de
andre reformatorer var på spil, så var det for at skabe noget nyt; men
noget nyt som var det oprindelige. Kirken skal både være forbundet med
det kald apostelmenigheden fik og med den nutid, vi lever vores liv i.
Sådan skal vores kirke også være: Levende. Det betyder funderet i rødderne (både dem fra apostlenes dage og dem fra reformationens tid) og i
kontakt med nutiden. Vi er en menighed, der er her år efter år, og så er
vi et fællesskab med dem, der hele tiden kommer nye af år efter år.
Det er en gave, at vi har Vejlefjord både menighed og skole. Må Gud
gøre sin gerning – igen og igen, år efter år!
Lasse Bech

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i januar 2017
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. Aftenmøde

Embers Café

07. januar

Fællesspisning efter gudstjenesten

Lørdag 07. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lillian S. Jensen
Joan Kristensen
Lise Westing
Det danske Bibelselskab

09. januar

Evangelisk Alliance Bedemøde i Missionshuset, Hedensted

11. januar

Seniorgruppen mødes hos Arne Pedersen kl 14.30
Evangelisk Alliance Bedemøde i Hedensted kirke

Fredag 13. Aftenmøde

Evangelisk Alliance bedemøde

13. januar

Evangeliske Alliance Bedemøde i Vejlefjordkirken

Lørdag 14

Lise Nielsen
Lasse Bech
Preben Jalving
Menighedens udgifter

14. januar

Fælles børnesabbatsskole

16. januar

Studiekreds med Richard Müller

21. januar

Fælles børnesabbatsskole

Fredag 20. Aftenmøde

Ingen møde - pigeweekend

23. januar

Studiekreds med Richard Müller

Lørdag 21. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Preben Jalving
Lasse Bech
Preben Jalving
Menighedens udgifter

30. januar

Studiekreds med Holger Daugaard

04. februar

Fællesspisning efter gudstjenesten

Fredag 27. Aftenmøde

Robert Fisher

06. februar

Studiekreds med Holger Daugaard

Lørdag 28. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Anna-Karine Jørgensen
Mary Skovgaard
Flemming Pedersen
ADRA

18. februar

Fælles børnesabbatsskole

20. februar

Studiekreds med John Rasmussen

25. februar

Fælles børnesabbatsskole

27. februar

Studiekreds med John Rasmussen

03. marts

Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen

11. marts

Fælles børnesabbatskole
Fællesspisning og efterfølgende menighedsfest

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Seniorgruppen
mødes onsdag den 11. januar
kl. 14.30 hos Arne Pedersen,
Skovvangen 25, Hedensted
Kollekter i november:
Sabbatskole:
kr. 4.000,50
Global mission:
kr. 1.470,00
Menighedsudgifter: kr. 8.289,50
Ungdom (menighed): kr. 1.528,00

Menighedsfest
Trivselsgruppen lægger planer for en fest for
menigheden, lørdag den 11. marts, hvor vi
efter gudstjenesten har fællesspisning og
derefter en festlig samling. Reserver dagen!
”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det mennesker, som hører Gud til,
kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.”
(2.Tim. 3,16-17.)

06.
13.
20.
27.

januar
januar
januar
januar

16.06
16.18
16.31
16.45

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.

