Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i april den 08. og den 22. - i maj den 13. og den 20. - i juni den 17. og den 24..

Nyere flygel til kirken
Indsamlingen til et nyere flygel i kirken slutter officielt med udgangen af april. Der
er til dato indkommet kr. 52.000. Der er endnu ikke kommet penge fra fonde og
andre sponsorer; men det arbejde fortsætter også måneden ud.
Har du lyst til at støtte indsamlingen, så skriv ”flygel” på din overførsel til menighedens kasserer.
Aksplukningen om sabbatten
Billedet, som har hængt i skolen aula - lokalet som tidligere hed ”kapellet” - vil
blive ophængt i kirken. Menighedsbestyrelsen finder, at billedet er en del af kirkelivet på Vejlefjordskolen, og at det kan hænge i kirken til gælde for os alle.
Der kan være forskellige meninger om billeder i vores kirker, så ret din kritik til
menighedens bestyrelse, hvis du ser anderledes på det..
Sidelokalet med juniorgruppen — 1. april
Renovering af lokalet er færdig med udgangen af marts måned. Den 1. april vil vi
markere det ved en mindre højtidelighed. Ikke alt er færdigmonteret; men det vil
ske i de kommende uger, når brugerne har set lokalet an. Har du lyst til at give
en gave, så juniorerne kan få deres ønsker opfyldt, så skriv ”juniorer”, når du
overfører pengene til menighedens kasserer.
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 20. marts 2017

April 2017
Så nåede vi endelig april

af Joan Kristensen

April bringer med sig to dejligheder: Foråret og Påsken (- og påskeferie).
Ih, hvor jeg savner solen! Savner at se solen hele dagen - i flere dage
efter hinanden. Og med det skønne forår, som nu begynder at pible
frem, mon dog ikke solens varme og lys bliver os benådet lidt mere? For
jeg synes, det er strengt - dag efter dag - at skulle opholde sig under
skyernes dække! For oppe over skyerne skinner solen jo hver dag! Det
ser jeg hver gang, jeg er oppe og flyve, og man bryder gennem skydækket! En fuldstændig anderledes verden og stemning. Solen ER der! Hver
dag stiger den op i østen, går ud af sit telt, glad som en helt og siger til
os, at Gud er god og trofast. Det er Hans sol, himlens punktlige tjener,
som han lader stå op og skinne for både onde og gode, som der står i
Mattæus 5:45. Ligesom vores himmelske fars kærlighed, giver den aldrig
op. Solen er et billede på sin skaber. Han, som er retfærdighedens sol,
står op med ‘lægedom under sine vinger’ (Mal 4:2.)
Og påsken er tiden, hvor vi mindes på særlig vis, at Gud blev menneske,
kom herned til vores jord og helbredte sygdomme og plager. “Lyset fra
det høje vil besøge os som en solopgang og skinne for dem, der sidder i
mørke og dødens skygge og lede os ind på fredens vej”. (Lukas 1:78.)
Ved Jesu død og opstandelse gav
han os muligheden for at leve med
fred i sindet, med håb i hjertet, med
et evigt forår at se frem til, hvor
skønheden vil overstige al vor forventning.
Det vil jeg tænke på i disse dage.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i april 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 31. Aftenmøde

Embers Café

25. marts

Lørdag 01. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Karin Lindsay
Joan Kristensen
Holger Daugaard
Unionen - Menighedsskolerne

Børnekorets Jubilæumsgudstjeneste
ALT-gudstjeneste i Aulaen

26. marts

Menighedsudflugt til Ribe

27. marts

Studiekreds med John Rasmussen (den sidste i denne vinter)

Fredag 07. Aftenmøde

ingen møde - påskeferie

01. april

Lørdag 08

Elsebeth Daugaard
Lasse Bech
Joan Kristensen
Menighedens udgifter

Fællesspisning efter gudstjenesten
Forårskoncert i Vejlefjordkirken kl. 19.30

08. april

Fælles børnesabbatsskole

19. april

Senior-kom-sammen kl. 14.30

Fredag 14. Aftenmøde

ingen møde - påskeferie

22. april

Fælles børnesabbatsskole

Lørdag 15. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Jette & Christian Christiansen
Preben Jalving
Menighedens udgifter

06. maj

ALT-gudstjeneste i Aulaen kl. 11.00
Fællesspisning efter gudstjenesten

13. maj

Fælles børnesabbatsskole

Fredag 21. Aftenmøde

Lasse Bech

20. maj

Lørdag 22. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lillian S Jensen
Lasse Bech
Flemming Pedersen
Unionen - AHA

Fælles børnesabbatsskole
Fælles aktivitet kl. 14.00 Tur til bl.a. Baronessens grav

31. maj

Menighedsmøde kl. 19.00

09. juni

Sommerkoncert kl. 19.30

Fredag 28. Aftenmøde

Bjørn Espen Holtse

03. juni

Fællesspisningen er flyttet til den 10. juni

Lørdag 29. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lise Nielsen
Bjørn Espen Holtse
Lise Westing
Menighedens udgifter

10. juni

Spejdergudstjeneste
Fællespisning efter gudstjenesten
Fælles aktivitet med spejderne om eftermiddagen

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Kollekter i februar:
Sabbatskole:
kr. 3.625,50
Menighedsudgifter kr. 4.774,50
Unionen:
Reformationsmat. kr. 2.050,00

”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab,
et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde
guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit
underfulde lys”.
(1. Pet. 2, 9.)

31.
07.
14.
21.
28.

marts
april
april
april
april

19.58
20.12
20.26
20.40
20.53

Solen går ned

Seniorgruppen samles onsdag den 19. april
kl.14.30 . Stedet bliver oplyst senere.
Der vil bl.a. blive talt om flygtningen ved mødet.
Besøgs– og ledsagerordningen
Kontakt Mary Ann Skovgaard på tlf: 3042 5948
eller e-mail: mary@hafnet.dk

