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

Lokaleleje
Det er udgifter forbundet med dette: at have en kirke. Driftsudgifterne ligger på
hen ved kr. 90.000 om året, hvoraf Vejlefjordskolen betaler halvdelen.
Menighedens andel af udgifter til el, vand, varme og rengøring udgør derfor hen
ved kr. 45.000 om året. I 2012 fastsatte menighedsbestyrelsen det beløb, som
kunne dække omkostningerne, hvis alle kirkegængere ville indbetale deres del.
> kr. 400 for studerende og pensionister
> kr. 700 for alle andre.
Siden har omkostningerne har været rimelig konstante. Satserne for betaling har
været uændret; men indtægterne er faldende og dækker ikke udgifterne. Færre
indbetaler deres del.
Emnet blev drøftet ved menighedsmødet onsdag den 31. maj 2017, og det blev
besluttet at oplyse mere om emnet. - Børn skal naturligvis ikke betale.
Menighedsmøde
Der ligger et referat fra menighedsmødet den 31. maj i kirkens forhal.
Fællesspisning
I sommermånederne - juli og august - vil der ikke være fællesspisning.
Næste fællesspisning er den 2. september.
MobilePay - SWIPP
Du kan 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 17. juli 2017

Juli 2017
TID
Bare ordet får den dårlige samvittighed frem i mange af os. Vi mangler jo
netop tid - til vennen / kæresten / ægtefællen / børnene / forældrene /
de syge / de ensomme / os selv.
Man får ikke altid tid. Man må tage den! - Forære den væk. - Bruge den til
at leve! - Bruge den til at passe på andre! - Bruge den til at passe på sig selv!
Hun kom på besøg. Havde som
altid travlt. ”Jeg bliver kun lige
10 minutter”, sagde hun. Hun satte sig på "ydersiden" af sofaen i
sin jakke.
Tiden gik! - I jakken! - På "ydersiden" af sofaen.
Da hun rejste sig, var der gået en
time. En time uden glæde for
værtinden. For gæsten havde jo
travlt, skulle skynde sig. De 10
minutter blev til en time, men en
time uden intensitet og nærvær.

Han kom forbi en dag. Skulle aflevere en bog.
Havde travlt, men ville godt lige
sidde 10 minutter og ha´ et glas
vand.
Jakken hængte han i gangen, satte
sig tilbagelænet i sofaen. Var der
med hele sig, med en intensitet og
nærvær - i de lovede 10 minutter.
Så skulle han videre på sin færd.
Han var der 10 minutter. Det føltes som en time, En time med dybde, glæde og menneskelighed.

Tag dig tid - giv dig tid. Så kan du måske bedre lytte dig ind i det ordløse
sprog. Lytte til de ord, der aldrig bliver sagt.
Det vigtigste i vores liv med ...
 hinanden, er vel ofte det, der aldrig bliver sagt.
 Gud, er vel ofte det, Han har sagt.

Menighedens kommende aktiviteter

Vejlefjordkirken i juli 2017
Lørdage:

Sabbatsskole:
Gudstjeneste:

Alle oplysninger er samlet på menighedens hjemmeside:
www.vejlefjord.adventistkirke.dk - se endvidere opslagene i kirkens forhal.

kl. 09:45
kl. 11:00

Lørdag 01. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Elsebeth Daugaard
Lasse Bech
Holger Daugaard
Menighedens udgifter

KALENDER:

Lørdag 08

Sabbatskole
Gudstjeneste
Mødeleder:
Kollekt:

22. juni

Skoleafslutning kl. 19.00

23. juni

Sct. Hans aften hos Ann-Mari og Erik Eskildsen

Lillian Jensen
Holger Daugaard
Lise Westing
Menighedens udgifter

24. juni

Fælles børnesabbatsskole

01. juli

ingen fællesspisning

Lørdag 15. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Lise Nielsen
Joan Kristensen
Preben Jalving
Menighedens udgifter

19. august Åbent-hus kl. 14.30

Lørdag 22. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Karin Lindsay
Mary Skovgaard
Flemming Pedersen
Menighedens udgifter

Lørdag 29. Sabbatsskole
Gudstjeneste
Mødeleder
Kollekt

Preben Jalving
Lasse Bech
Preben Jalving
Menighedens udgifter

05. august ingen fællespisning

Vejlefjordkirkens besøgstjeneste - fortsætter uændret - og det samme gør
tilbuddet om ledsager ved bl.a. vanskelige samtaler.
Det er fortsat Mary Skovgaard, som er kontaktperson og koordinator. Gruppen
består endvidere af Arne Pedersen, Lasse Bech, Lillian Jensen, Lise Nielsen,
May-Liss Drage Voldstad, Preben Jalving, Walder Hartmann og Tue Westing.
Der er fokus på besøg af dem, som ønsker det samt ved mindedage og sygdom. Gruppen samarbejder med menighedens præst og forstandergruppen.

Vejlefjord menighed får nye ansvarlige for kirkens information og PR.
Ved udgangen af juli måned skifter menighedsbladet redaktør. Alice Dorland
stopper, og i stedet bliver Pia Fisher og Birgitte Bohsen ansvarlige for info på de
forskellige medier. Tak til Alice - og velkommen til Pia og Birgitte.
Kollekter i maj:
Sabbatskole:
kr. 4.108,00
13. sabbat:
kr. 3.572,00
Menighedsudgifter kr. 4.760,50
Børn og unge:
kr. 2.458,50
DDU: Integration. kr. 3.754,50

”Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og
frelser, Jesus Kristus.
Æren er hans både nu
og til evighedens dag!”.
(2. Pet. 3, 18.)
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Solen går ned

Vejlefjordkirkens trivselsgruppe - er ved at tilrettelægge aktiviteter for de
kommende måneder. To nye projekter ser dagens lys:
”Åbent-hus” - er den 3. sabbat i hver måned, hvor et hjem omkring Daugård
åbner døren kl. 14.30. Man medbringer brød og drikkevarer til eget forbrug, og
deler det med de andre. Første gang den 19. august.
”Bliv-lidt-længere” - er et tilbud i forlængelse af fællesspisningen, hvor der vil
være mulighed for at blive i kirkens krypt til socialt samvær med forskellige
uformelle aktiviteter. Første gang er den 2. september
Vejlefjordkirkens forstandergruppe
Fra august består forstandergruppen af Ann-Mari Eskildsen, Holger Daugaard,
Jette Christiansen, Joan Kristensen og Lise Westing. som er kontaktperson for
forstandergruppen.
Efter 7 år med opgaven som forstander trækker Preben Jalving sig til fordel for
andre funktioner i menigheden.
Den nye redaktion for menighedsnyt:
Pia Fisher
tlf. 2162 6228
Birgitte Bohsen tlf. 3126 7863

e-mail: piafisher@live.dk
e-mail: birgitte.bohsen@adventist.dk

