
2019 ligger foran os, som 
et stykke ubeskrevet blad
Hvad skal der stå på dit og mit papir, når vi 
møder år 2020.

Hvad vil året bringe os af glæder, muligheder 
og udfordringer?

Et ved vi Gud har givet os livet og gaverne til 
at kunne leve det. Gaver, der er pakket ind, så 
vores opgave består i at pakke dem ud, og se 
hvad er der i dem. Jeg er sikker på, at de ikke 
kun er beregnet for os selv.

Jeg er sikker på, at der er gaver, der skal bru-
ges til at gøre gavn mange steder. I familien, i 
kirken og i de relationer vi skaber. Ja det er jo 
dig og mig der ved Guds hjælp skal finde ud 
af, hvor vi gør bedste gavn. 

Året 2018 har igen været et år hvor kærlighe-
den til sammenholdet i Vejlefjordkirken har 
vist sig i mangt og meget. 

Kirken danner rammen for manges trosliv og 
sammenhold. Der varetages utrolig mange 
opgaver af mange kirkegængere i den usyn-
lige og synlige. Der varetages opgaver sabbat 
efter sabbat, og på mange andre tidspunkter. 
Uden den store indsats var kirken ikke det, 
den er i dag. En stor tak og anerkendelse skal 
lyde til alle der på hver sin måde er med til 
at bede for Vejlefjordkirken og skolen, er til 
stede i Vejlefjordkirken om sabbatten, for at 
bevare og udvikle den.

Lad os gå glade og fortrøstningfulde ind i det 
nye år med Gud ved vor side.

Lise Westing

AdventistkirkeVejlefjord 2019
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Der er udgifter forbundet med at have en 
kirke. Driftsudgifterne er ca 90.000 kr om 
året, hvoraf Vejlefjord skolen betaler halv-
delen.

Menighedens andel af udgifter til el, vand, 
varme og rengøring udgør i nærheden af 
45.000 kr om året. 

Fastsat årlig indbetaling  
fra alle kirkegængere:

• 400 kr for studerende og  
pensionister

• 700 kr for alle andre 
• Gratis for børn

Lad os løfte i samlet flok.

Hold kirken igang

Himlens hvid stilhed falder

Tekst: Lars Busk Sørensen folkeskolelærer 
og forfatter skriver »Salmen er ikke nogen 
prædiken, den er ikke direkte forkyndelse. 

Det har vi prædikenen til, det er dens funk-
tion i gudstjenesten. Salmen er der denne 
særlige spænding mellem tro og poesi.

Musik: Klaus Brinch en prisbelønnet dansk 
komponist og tekstforfatter.

Månedens salme
nr. 583

Menigheden anbefaler: 

1.  At Mobile Pay KUN bruges  
til kollekter 

2.  At man fortsat benytter bankoverfør-
sel eller tiende kuverter, hvis man vil 
have en kvittering. (tiende, lokaleleje 
eller andet.) 

3.  Ønskes der alligevel kvittering på 
Mobile Pay indbetaling, så husk CPR 
nummer, §8A el. §12 og formål. 
(Mindst 100 kr.) Menigheden anbefa-
ler stærkt at benytte stk. 1 og 2

MobilePay

Igen i år mødes kristne verden over på 
tværs af kirkeskel i forbindelse med Evan-
gelisk Alliances bedeuge. I vores lokalom-
råde er Vejlefjordkirken gået sammen med 
Hedensted Valgmenighed og Indre Missi-
on om dette. Temaet er ”Åndeligt venskab” 
og ved møderne vil vi være sammen om 
det enkle fælleskab om bøn. Læs mere på 

evangeliskalliance.dk/bedeuge

De tre aftener bliver:

Mandag den 7. januar kl. 19.00  
i Hedensted kirke

Onsdag den 9. januar kl. 19.00   
i Missionshuset i Hedensted

Fredag den 11. januar kl. 19.00  
i Vejlefjordkirken

Evangelisk Alliances 
Bedeuge 2019

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse



Præst:  Lasse Bech · 2152 6789 · lasse.bech@adventist.dk

Forstandergruppen: Lise Westing · 4019 2782 · lise.westing@gmail.com

Kontaktperson for besøgstjeneste, fødselsdage, mærkedage og sygdom m.v.:  
  Mary Skovgaard · 3042 5948 · mary@hafnet.dk

Materiale til Menighedsnyt sendes senest 14. december til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

»Bøn«
Dette kommer særligt til udtryk ved, at vi er med til at arrangere Evangelisk Alliances be-
deuge. I januar har Adventistkirken også et fokus internationalt på »10 dage med bøn«, som 
lapper over med den tværkirkelige bedeuge. Vi vil derfor opfordre til at man i de 10 dage beder 
derhjemme – se mere på adventist.dk/10dage

Vi vil have fokus på bøn med en aktiv temagudstjenste den 12. januar.

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 17.00

Menighedsfesten begynder kl. 17.00 med spisning.

Der vil være underholdning ved bordet, og efter spisningen kaster vi os ud 
i velkendte sanglege og vegetariske danse. Nostalgien vil få en opblom-
string.

Der vil være overraskelser for alle og endda noget lækkert til børnene. Vi 
slutter dagen efter en forfriskning ved 21-tiden.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig – og senest lørdag den 12. januar. Det kan gøres ved at skrive sig på 
listen i kirkens forhal eller ved at sende en mail til Preben Jalving. 

Der skelnes mellem voksne og børn (0-17 år).

Hjælp

I forbindelse med spisningen får vi brug for hjælp til at lave vegetariske stege og salater i for-
skellige udgaver. Tilbyd din hjælp til Preben senest den 12. januar. Det vil være hyggeligt, hvis 
du vil sætte nogle timer af til denne festlige sammenkomst. Festligheden er for alle.

Tema – januar

Menighedens nytårsfest



04. jan kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Maysie

05. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Evangeliet fra Patmos 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen 
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Bibelselskabet 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere 

06.-13. jan kl. 19.00  Evangelist Alliance Bedeuge 2019

10. jan kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde 

11. jan kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Embers

12. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Mellem lysestagerne 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
 kl. 14.30 Åbent Hus hos Lise og Tue Westing, Kornager 70, 7120 Vejle Ø

16. jan kl. 14.30  Seniorerne mødes  hos Signe og Walder Hartmann,  
Kærsanger vej 4, Daugård. Tilmelding senest 9/1-18 på 2992 8876 
eller walder@hafnet.dk 

18. jan kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Thomas Müller

19. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Jesu budskaber til de syv menigheder 
 kl. 11.00 Spejdergudstjeneste  
  Mødeleder: Jette Christiansen 
  Kollekt: Spejderne 
 kl. 17.00 Menighedens nytårsfest

25. jan kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Bjørn Espen

25.-27.   Fodboldstævne 6.-7. kl. (skolen)
  Menighedens sabbatsskole og gudstjeneste i Aulaen

26. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Lammet er værdigt 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Torben Rasmussen 
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Menighedens udgifter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk

Sæt kryds i kalenderen – februar 

04. kl. 19.00 Studieaften
18. kl. 19.00 Studieaften
20. kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde
25. kl. 19.00 Studieaften

04. januar kl.  16.03
11. januar kl.  16.13
18. januar kl.  16.26
25. januar kl.  16.40

Solnedgangstider


