Fælles børnesabbatsskole
Der er fælles børnesabbatsskole kl. 09.45 følgende sabbatter
- i juni den 17. og den 24.. - juli: ingen - august: oplyses senere

Menighedsmøde - onsdag den 31. maj
Kom og deltag i dialogen om menighedens mange anliggender. Det er kl. 19.00
og varer hen ved 2 timer. Der bliver tid til at tale om menighedens aktiviteter, fordeling af opgaver samt økonomi. Vi vil også tale om flygel, om billeder i kirken og
meget mere,
Sommerkoncert - fredag den 9. juni kl. 19.30
Igen i år har Carsten Thomsen lavet aftaler med kor og solister, så der ligger en
stor musikalsk oplevelse forude. Foruden kendte lokale kræfter kommer koret fra
Gårslev kirke under ledelse af Birgit Eskildsen og deltager i koncerten.
Gå ikke glip af denne oplevelse. Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Fællesspisning
I sommermånederne vil der kun være fællesspisning i juni måned. Bemærk, at
det er den anden sabbat i juni - den 10. juni - i forbindelse med spejdernes dag.
Der er ingen fællespisning i juli og august.
Besøgs– og ledsagerordningen
Kontakt Mary Ann Skovgaard på tlf: 3042 5948 eller e-mail: mary@hafnet.dk
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.

Juni 2017
En sommertanke fra Thule af Allan Dorland

»Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds
bud og troen på Jesus.« (Johs. Åb. 14,12)
Snestormen kom - som så ofte før - pludselig.
Vinden høres højlydt, idet den suser omkring barakken. Det knager og giver
jævnligt ryk i bygningen. Sigtbarheden ud af vinduerne er nogle få meter, og
selv nabobarakken, der kun er 10 meter væk, kan ikke ses. Over anlægget
lyder ordene: "Charlie, Charlie". Så ved alle, at de skal holde sig inden døre,
og at det er forbudt at bevæge sig udenfor. Især når vindhastigheden kommer op på 40-50 m/s. Men vi står trygt og varmt og ser ud på stormen med
en kop varm kakao og bolle i hånden.
Vi ved ikke, hvilke problemer eller vanskeligheder fremtiden vil bringe os.
Gud giver os dog håb og tro for fremtiden. Jesus kalder os til at være sammen med Ham gennem alle vores problemer. Ikke alene ønsker han at være sammen med os, men også give os den vigtigste gave, Helligånden.
Da kan vi holde fast med udholdenhed gennem vanskelige tider. Da kan vi
bære frugt til Hans ære uanset "stormene" omkring os.
Så har vi tryghed og fred.

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 19. juni 2017

Thule Air Base, Grønland

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i juni 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 02. Aftenmøde

Lasse Bech

24. - 28. maj

Lørdag 03. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lillian Jensen
Annette Lolschou Edson
Lise Westing
Unionen: Digital evangelisme

31. maj

Menighedsmøde kl. 19.00

Fredag 09. Aftenmøde

ingen møde - Bededagsferie

03. juni

Fællesspisningen er flyttet til den 10. juni

Lørdag 10

Lise Nielsen
Spejderne
Preben Jalving
Spejderne

09. juni

Sommerkoncert kl. 19.30

10. juni

Spejdergudstjeneste
Fællespisning efter gudstjenesten

17. juni

Fælles børnesabbatsskole

22. juni

Skoleafslutning kl. 19.00

23. juni

Sct. Hans aften hos Ann-Mari og Erik Eskildsen

24. juni

Fælles børnesabbatsskole

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

Fredag 16. Aftenmøde

Embers Café

Lørdag 17. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Karin Lindsay
John Rasmussen
Joan Kristensen
Menighedens udgifter

Fredag 23. Aftenmøde

ingen møde - sommerferie

Lørdag 24. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Tue Westing
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

Fredag 30. Aftenmøde

ingen møde - sommerferie

Lørdag 01. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Lasse Bech
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

Kollekter i april:
Sabbatskole:
kr. 5.103,50
Menighedsudgifter: kr. 5.449,50
AHA:
kr. 2.144,00
Menighedsskoler: kr. 1.915,00

”Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro
føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til
udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind,
og til brodersindet kærlighed”.
(2. Pet. 1, 5-7.)

Årsmøde på Himmerlandsgården
Temaet for årsmøde er: Skrøbelig verden – sikkert ståsted.
OBS: Der er ingen aktiviteter i Vejlefjordkirken

Master Guide Camp IV
Juni 23.-26. Nordnorge (Spejder)
Børnelejr
Juni 25. - juli 02. Himmerlandsgården
Kategorier: Børn
TEENcamp
Juli 02.- 09. Himmerlandsgården
Kategorier: Ungdom
IMPACT
Juli 09.-16. Hjørring
Kategorier: Adventistkirken
02.
09.
16.
23.
30.

juni 21.55
juni 22.03
juni 22.08
juni 22.10
juni 22.08

Solen går ned

Somm

erens

tilbud

Seniorstævne
Juli 18.-23. Middelfart (Seniorer)
Familiecamping 2017
Juli 19-23. Himmerlandsgården
Kategorier: Spejder
Spejderlejr
Juli 23.-30. Himmerlandsgården
Kategorier: Spejder
Fælles europæisk ungdomskongres
August 01.-05. Valencia, Spanien
Kategorier: Ungdom

