
Orkanene øje!
En af mine yndlings beretninger fra Jesu liv, 
er den hvor han befaler over stormen på søen.

Jesus havde brugt hele dagen på at prædike 
og undervise den store menneskeskare, som 
altid var tilstede, når Jesus viste sig offentligt.

Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til 
dem: »Lad os tage over til den anden bred.«  
Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, 
han sad i, og der var også andre både med.  Og 
der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne 
slog ind over båden, så den var lige ved at fyl-
des.  Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en 
hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham: 
»Mester, er du ligeglad med, at vi går under?«  
Og han rejste sig, truede ad stormen og sagde 
til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen 
lagde sig, og det blev helt blikstille.  Så sagde 
han til dem: »Hvorfor er I bange? Har I endnu 

ikke tro?« Og de blev grebet af stor frygt og 
sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden 
både storm og sø adlyder ham?«

(Mark 4,35-41)

Jesus har stadig den magt i dag. Når du befin-
der dig i enten en fysisk eller åndelig storm, er 
Jesus parat til at række hånden ud og befale 
over stormen, så alt bliver blik stille.

Jesus kender alle dine sorger, alle dine be-
kymringer og alle dine kampe som du dagligt 
må kæmpe.

Men Jesus kan give dig fred i dit hjerte og dit 
sind. Så når du befinder dig midt i orkanen, 
kan du være tryg og vide at han vil stilne 
stormen for dig, hvis du vil give ham lov. Stol 
på Herren og han vil give dig fred. 

Flemming Nutzhorn
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Tak for jeres indbetalinger i 2018 til at 
holde kirken i gang. 

Regnskabet for 2018 viser at indtægter og 
udgifter balancerer.

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

Gennem rummets tavse nat

Tekst: Kay Flinker over temaet Maria 
Bebudelsesdag 
Musik: Carsten Thomsen

Månedens salme
nr. 122 

Menigheden anbefaler: 

1.  At MobilePay 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

Pr. 1. marts ophører skolens SFO med at leje lokalet, hvor de 0-6 årige har sabbatsskole.

Der har gennem længere tid været behov for, at rummet for denne aldersgruppe kunne blive 
deres eget. Lokalet kan således komme til at afspejle, at dette er børnenes sabbatsskole rum.

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Januar:
Sabbatsskole.  kr. 3.975,00

Det danske Bibelselskab:  kr. 3.229,50

Menighedens udgifter:   kr. 4.129,50

Spejder:   kr. 4.126,50

Kollekter

Lokaler

01. marts kl.  17.55
08. marts kl.  18.10
15. marts kl.  18.24
22. marts kl.  18.38
29. marts kl.  18.52

Solnedgangstider



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 22. marts til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

»Fristelse«
I marts går vi ind i fastetiden. 
Her bliver vi mindet om, den 
stadige kamp mellem gode og 
onde kræfter. Kampen sker i 
den åndelige verden men også i 
vores eget indre. Den verden vi 
lever i er fuld af fristelser, som 
vi må kæmpe imod. I sabbat-
skolen bliver vi mindet om 
kampen som den beskrives i 
Åbenbaringsbogen. I alle vores 
kampe og fristelser gælder det 
om udholdenhed, tålmodig-
hed og overgivelse til Gud.

Valgkomiteen vedr. embeds-
folk 2019-2021 tæller følgende  

• Lasse Bech
• Anique Dorland
• Birgit Eskildsen
• Jeanette Jakobsen
• Preben Jalving
• Linda H. Jensen
• Lise Westing(tovholder).

Vær velkommen til at komme 
med ønsker eller ideer.

Mandag den 4. marts kl. 19.00-20.30
Hvordan laver man en bibelkommentar?

I Adventistkirken på verdensplan arbejdes der netop 
nu intensivt med at udgive en ny officiel og komplet 
bibelkommentar. Den seneste officielle kommentar er 
fra 1950’erne og man har længe ønsket at lave en ny, 
der kan inddrage meget af den omfattende forskning, 
der er sket siden. Paul Birch Petersen er involveret i 
dette arbejde, og vil give tekst-eksempler fra Bibelen 
på nogle af de aspekter, der vil komme med i den nye 
kommentarserie.

Mandag den 11. marts kl. 19.00-20.30
Bibelkonferencen i 1919  
– Adventismen for 100 år siden (del 1)

I 1919 blev der i Adventistkirken holdt en skelsæt-
tende og kontroversiel Bibelkonference. Møderne har 
fået særlig opmærksomhed, bl.a. fordi det var første 
gang efter Ellen G. Whites død, at man drøftede 
hvilken rolle hendes skrifter skulle spille. Lasse Bech 
vil gennemgå de forskellige temaer, der var på spil ved 
disse møder.

Mandag den 18. marts kl. 19:00-20:30
Militærtjeneste og reformbevægelsen  
– Adventismen for 100 år siden (del 2)

I 1919 kunne man endelig underskrive Versaillestrak-
taten. Hermed var 1. verdenskrig definitivt afsluttet. 
Krigen havde medført en bitter splittelse i Adventist-
kirken i Tyskland. Centralt i splittelsen stod spørgs-
målet om mililærtjeneste. Arthur Hansen vil give os et 
overblik over, hvad der var på spil.

Tema – marts

Embedsfolk

Studieaften



01. mar kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Alistair Agbaje

02. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Satan og hans forbundsfæller 
   Menighedens sabbatsskole foregår i Aulaen pga skolens  

Internationale fodboldturnering denne weekend
 kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken: Alistair Agbaje 
  Gudstjenesten foregår på engelsk – Mulighed for oversættelse via headset. 
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Integrationsarbejde   
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere 

04. mar kl. 19.00 Studieaften (Hvordan laver man en bibelkommentar?)

08. mar kl. 19.30 Sangcafé hos Kirsten og Carsten Thomsen på Tranvej 75 Daugård  

09. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Guds evige evangelium  
 kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken: Lasse Bech 
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt:  Menighedens udgifter 
 kl. 14.30 Åbent hus hos Nomi og Jørgen Pauch,  
  Olinesmindevej 11, Hedensted (medbring selv kage ect.) 

11. mar kl. 19.00 Studieaften (Bibelkonferencen i 1919)

13. mar kl. 14.30  Seniorerne mødes (Adresse kommer senere)  
Tilmelding til Lise Westing 4019 2782. Senest d. 11.03.19

15. mar kl. 19.30 EMBERS 

16. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: De syv sidste plager 
 kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken: Lasse Bech 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt:  Menighedens udgifter  
  ”Kirkekaffe” efter gudstjenesten 
   Globel Youth Day (skole + de unge)

18. mar kl. 19.00 Studieaften (Militærtjeneste og reformbevægelsen)

22. mar kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Bjørn Espen Holtse

23. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Dommen over Babylon  
 kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken: Bjørn Espen Holtse 
  Mødeleder: Jette Christiansen 
  Kollekt:  Menighedens udgifter  
  Vejlefjordskolens forårskoncert (skolen) 

29. mar  Hjemmenes aften (skolen + menighed) 
   En unik mulighed for at få besøg og lære at kende nogle søde elever fra 

skolen. De kommer hos dig til aftensmad, og bagefter er der tid til hygge med 
dem. Skolen henter og bringer eleverne efter nærmere aftale med dig. Der vil 
blive hængt en liste op i forhallen, hvor du kan skrive dig på. 

30. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: ”Se, jeg gør alting nyt!“   
 kl. 11.00 Skolegudstjeneste:  
  Mødeleder:    Holger Daugaard 
  Kollekt:      Menighedens udgifter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


