Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i marts den 11. og den 18. - i april den 08. og den 22. - i maj den 13. og den 20.

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.

Marts 2017

Sidste del af turen går sandsynligvis til et område ved Ribe Å, hvor vi skal opleve
”sort sol”. En naturvejleder er hyret for at hjælpe os. Turen er en heldagstur, og
der er yderligere oplysninger i kirkens forhal. Der er mulighed for at køre selv.
Tilmelding er nødvendig - og det er en tur for alle aldersgrupper.

Bare en tanke…

af Walder Hartmann

Studiekreds - mandage kl. 19.00 i lokale 27 i undervisningsbygningen
Studiekredsen for denne vinter lakker mod enden. På de fire mandage i marts
måned vil John Rasmussen sætte fokus på noget af det, som sker omkring os i
den politiske og religiøse verden.
Børnekoret - 25 års jubilæum
Den 25, marts kl. 11.00 vil vi ved gudstjenesten markere børnekorets jubilæum.
Der vil efter jubilæumsgudstjenesten være en forfriskning i kirkens forhal.
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.

For et par sabbatter siden blev jeg rystet lidt i min grundvold. Jeg havde
som sædvanlig indtaget min plads på bagerste række i kirken. Organisten afsluttede præludiet på en tone, der ledte mine tanker mod det høje, jeg var parat til at rejse mig for at synge: ’Pris Gud for frelsens milde
ord’…, men i stedet lød forspillet til dagens første salme, samtidig med,
at mødelederen meddelte: ”I dag vil vi gøre gudstjenesten lidt anderledes, end vi plejer”!
Det fik mig til at tænke, og jeg er ikke færdig med at tænke endnu.
Hvorfor er jeg egentlig til gudstjeneste hver sabbat – et eller andet sted?
Er min tilbedelse en pligt? På en måde ja.
Så er jeg altså en tør, gammel, nørd, der ikke ejer spontanitet og ikke
drives af Helligånden?
Før du afskriver mig helt, så må jeg lige indrømme, at min tilbedelse
også har plads til følelser. Jeg kan glæde mig over en gudstjeneste,
hvor man bare fejrer stilheden, som jeg har oplevet det i USA; men jeg
glæder mig måske endnu mere, når man tilbeder Gud med lovsang, det
levende ord og plads til fællesskab og vidnesbyrd om, hvad Gud stadig
gør for og med mennesker.
Pligt er viljens svar på det, vi er overbeviste om i vores tanke. Vi bør.
Følelser er vores reaktion på det, vi erkender eller oplever. Vi glæder
os, eller fyldes af ærefrygt.
Vi tilbeder Gud i bøn, i sang, i vores hjerter og i vores handlinger, som
svar på hans kærlighed. Pligt eller følelse? Lidt af hvert, men hele tiden
med Gud i centrum.
På gensyn hver sabbat i marts!
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Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i marts 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

René Bidstrup

Lørdag 04. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
René Bidstrup
Holger Daugaard
Unionen - AHA

Fredag 10. Aftenmøde

Lasse Bech

Lørdag 11

Preben Jalving
Lasse Bech - nadver
Joan Kristensen
Menighedens udgifter

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Fredag 17. Aftenmøde

Joan Kristensen

Lørdag 18. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lillian S. Jensen
Reinder Bruinsma
Lise Westing
Menighedens udgifter

Fredag 24. Aftenmøde

Lasse Bech

Lørdag 25. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lise Nielsen
Børnekorets Jubilæumsgudstjeneste
Preben Jalving
Menighedens børn og unge

Dåb den 4. marts
Katerine Eloiza Cruz ønsker at
blive døbt. Hun kommer fra
Honduras og arbejder som voluntør på Vejlefjordskolen.

Seniorgruppen
Seniorerne mødes onsdag den 15. marts
hos Birgit Vejby, Tranevej 97, Daugård
Det er kl. 14.30.
Tilmelding direkte til Birgit senest den 13.
marts 2017 - tlf. 75 89 55 80

Kollekter i januar:
Sabbatskole:
kr. 2.998,50
ADRA
kr. 995,50
Bibelselskabet:
kr. 1.681,00
Menighedsudgifter kr. 3.889,00

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen,
så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”
(Rom. 15, 13.)

24. februar Koncert i Hallen med gruppen ”Northern Assembly” kl. 19.00
25. februar Fælles børnesabbatsskole
27. februar Studiekreds med John Rasmussen - aflyst
03. marts

Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen

04. marts

Fællesspisning

06. marts

Studiekreds med John Rasmussen

11. marts

Fælles børnesabbatskole
Nadvergudstjeneste med Lasse Bech

13. marts

Studiekreds med John Rasmussen

18. marts

Fælles børnesabbatskole
Spec. program med besøg fra Holland/Belgien om mangfoldighed
Ved gudstjenesten kl.11.00 taler Reinder Bruinsma
Servering, hvis du er tilmeldt. Se opslag i forhallen
Om eftermiddagen har både Rudi van der Mooren og Reinder
Bruinsma hver ét indlæg om emnet ”mangfoldighed”,

20. marts

Studiekreds med John Rasmussen

25. marts

Børnekorets Jubilæumsgudstjeneste

26. marts

Menighedsudflugt til Ribe

27. marts

Studiekreds med John Rasmussen (den sidste i denne vinter)

03.
10.
17.
24.
31.

marts
marts
marts
marts
marts

18.00
18.15
18.29
18.43
19.58

Solen går ned

01. april
Kl. 12.15 Fællesspisning
Kl. 19.30 Forårskoncert i Vejlefjordkirken
Besøgs– og ledsagerordningen
Kontakt Mary Ann Skovgaard på tlf: 3042 5948
eller e-mail: mary@hafnet.dk

