Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i februar den 18. og den 25. - i marts den 11. og den 18. - i april den 08. og den 22.

Menighedsudflugt søndag den 26. marts med bus.

Sæt X i kalenderen

Turen går til Ribe. - På turen dertil vil der være et stop i Foldingbro, hvor vi bl.a.
ser den tidligere dansk-tyske grænseå - Kongeåen.
I Ribe vil der være forskellige tilbud - kirker, museer og en rundtur til det mest
seværdige i Danmarks ældste by. Der bliver tid til at gå rundt på egen hånd.
Sidste del af turen går til et område ved Ribe Å, hvor vi skal opleve ”sort sol”,
såfremt vejret tillader det. Turen er en heldagstur, og den er ikke gratis.
Der kommer flere oplysninger om turen i slutningen af februar med tilmelding og
priser. Det bliver en tur for alle aldersgrupper.
Studiekreds - mandage kl. 19.00 i lokale 27 i undervisningsbygningen
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?”
Studiekredsen holder vinterferie den 13. februar.
Den 20. februar og seks mandage frem er det John Rasmussen, som sætter fokus på emner, som bliver belyst ud fra bibelen.
MobilePay - SWIPP
Du kan nu overføre gaver m.m. til Vejlefjordkirken via både MobilePay og SWIPP
Vejlefjordkirkens nummer er 61 73 12 54 for begge systemer.
Af praktiske grunde giver menighedens kasserer kun kvittering for indbetalinger
på over kr. 100,00. Ønsker du en kvittering, skal det fremgå af din overførsel:
1) ønsker kvittering - 2) navn - og 3) hvilket formål pengene er tiltænkt.
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

Februar 2017
Da der var gået omkring fyrretyve dage efter Jesu fødsel, tog Josef og Maria
ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren og for at bringe deres offergave. Dette var i overensstemmelse med jødernes lov, og som menneskets
stedfortræder måtte Kristus rette sig efter loven i alle dens enkeltheder. Han
havde allerede været underkastet omskærelsesceremonien som et løfte om sin
lydighed over for loven.
Idet Simeon kommer ind i templet, ser han en familie, der fremstiller deres førstefødte søn for præsten. Deres udseende tyder på, at de er fattige; men Simeon forstår åndens tilskyndelse, og han får et dybt indtryk af, at dette lille
barn, der bliver fremstillet for Herren, er Israels trøst, den, han har længtes efter
at se. For den forbavsede præst virker Simeon som et menneske under en
henrykkelse. Barnet er blevet givet tilbage til Maria, og han tager det i sine arme og fremstiller det for Gud, medens en glæde, som han aldrig før har følt,
fylder hans sjæl. Idet han løfter den nyfødte Frelser op mod himmelen, siger
han: "Herre! nu lader du din tjener gå bort i fred, som du har sagt. Thi mine øjne
har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag, et lys, som skal åbenbares for hedningerne, og en herlighed for dit folk Israel."
Også Anna, der var en profetinde, kom derind og bekræftede Simeons vidnesbyrd med hensyn til Kristus. Da Simeon talte, lyste hendes ansigt af Guds herlighed, og hun udøste sit hjertes taknemmelighed, fordi hun havde fået lov til at
se Herren Kristus.
BØN
Vi takker dig for lyset og livet.
Lad dit lys skinne for os og varme i os,
Så kærligheden kan gro og leve mellem os.
Gør os til himmellys, der er tændt ved din ånd,
så vi kan lyse for hinanden.
Amen

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i februar 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 03. Aftenmøde

Lasse Bech

Lørdag 04. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Preben Jalving
Joan Kristensen
Preben Jalving
Unionen - materialer om reformationen

Fredag 10. Aftenmøde

Ingen møde - vinterferie

Lørdag 11

Lillian S. Jensen
Marianne Kolkmann
Preben Jalving
Menighedens udgifter

18. februar Fælles børnesabbatsskole

Fredag 17. Aftenmøde

Ingen møde - vinterferie

27. februar Studiekreds med John Rasmussen

Lørdag 18. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lise Nielsen
Alice Dorland
Lise Westing
Menighedens udgifter

03. marts

Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen

04. marts

Fællesspisning

06. marts

Studiekreds med John Rasmussen

Fredag 24. Aftenmøde

Kärt Lazic / koncert

Lørdag 25. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Karin Lindsay
Kärt Lazic
Preben Jalving
Menighedens udgifter

11. marts

Fælles børnesabbatskole
Nadvergudstjeneste med Lasse Bech

13. marts

Studiekreds med John Rasmussen

18. marts

Fælles børnesabbatskole

20 marts

Studiekreds med John Rasmussen

26. marts

Menighedsudflugt til Ribe

27. marts

Studiekreds med John Rasmussen (den sidste i denne vinter)

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Menighedsfest
Den planlagte menighedsfest
er desværre aflyst.
Kollekter i december:
Sabbatskole:
kr. 8.695,00
13. sabbat:
kr. 4.270,50
Adventgave:
kr. 2.212,50
Menighedsudgifter kr. 18.066,00
Møgelkær
kr. 4.855,00
Kor-4
kr. 2.291,00

Seniorgruppen
mødes onsdag den15. februar kl. 14.30 hos
Signe og Walder Hartmann, Kærsangervej
4, Daugård. Tilmelding senest den 13. februar til
Signe og Walder: walder@hafnet.dk / 75 89 56 19
”Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal
være hos jer til evig tid: sandhedens ånd som verden
ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender
den.”
(Johs. 14, 16-17.)

30. januar Studiekreds med Holger Daugaard
04. februar Fællesspisning efter gudstjenesten
06. februar Studiekreds med Holger Daugaard
15. februar Seniorgruppen samles hos Signe og Walder Hartmann kl. 14.30

20. februar Studiekreds med John Rasmussen
25. februar Fælles børnesabbatsskole

06.
13.
20.
27.

februar
februar
februar
februar

17.00
17.15
17.31
17.46

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.

