
Pilgrimsrejse
For nogen tid siden var jeg sammen med 
nogle venner på rejse til Israel. – Landet, hvor 
de tre store religioner mødes.

Da jeg gik op af saligprisningernes bjerg 
sammen med mange mennesker fra forskel-
lige lande, slog det mig pludselig, hvilket 
fantastisk budskab, der blev forkyndt her for 
2.000 år siden! I en tid, hvor enhver blot tog 
vare på sig og sin slægt, var der her en person, 
der bekymrede sig om andre menneskers pro-
blemer og endda lovede at trøste og mætte de 
mennesker, der led.

Salige er de fattige i Ånden,  
thi Himmeriget er deres.

Salige er de som sørger, thi de skal trøstes.

Med nogle meters mellemrum var hver enkelt 
saligprisning printet på en stentavle, så man 
gik lige så stille og tænkte på det budskab, 
indtil man kom til den næste tavle. Løfterne 
var så mange, og forskellige, at enhver kunne 
føle, at de talte direkte til en selv.

Salige er de som hungrer og tørster efter 
retfærdighed, thi de skal mættes.

Salige er de som stifter fred,  
thi de skal kaldes Guds børn.

Ved toppen af bjerget var et enkelt udsmyk-
ket tempel. Et mindesmærke, som bevarede 
fokus på budskabet for 2.000 år siden. 

På turen ned af bjerget var der en fantastisk 
flot udsigt ud over Genesaret sø. Sikkert 
ikke meget anderledes end den var for 
2.000 år siden.

Det kristne budskab med dens 
næstekærlighedsprincipper spredte sig 
som en løbeild gennem de næste år-
hundreder til hele den da kendte verden. 
Overalt hvor budskabet blev prædiket 
skabte det håb til undertrykte, fattige og 
forfulgte mennesker.

Jeg føler mig dybt taknemmelig over at være 
født og opvokset i et land, hvor de kristne 
værdier præger hele samfundet.

Kirsten Thomsen

AdventistkirkeVejlefjord 2019

Menighedsnyt
Maj



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

At vide sig elsket af Gud 

Tekst: Lisbeth Smedegaard 
Andersen 2017
Melodi: Christian Præstholm 2017

Månedens salme

Information fra menighedsbestyrelsen 

ÆNDRING VEDR.  
BRUG AF MOBILEPAY

Fremadrettet vil det kun være muligt

1. At benytte MobilePay til kollekt. 

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

MobilePay

Vær velkommen sabbatten d.11.05 kl. 14.30  
hos Ingrid og Kennet Lund, Fuglkær 17, 
Stenderup. Medbring selv kage og drikkelse.

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Marts:
Sabbatsskole:    3.433,50

13. sabbat:    2.474,00

Integration:   3.797,00

Menighedens udgifter:   8.599,00

Kollekter

Åbent hus 

03. maj kl.  21.02
10. maj kl.  21.16
17. maj kl.  21.29
24. maj kl.  21.41
31. maj kl. 21.52

Solnedgangstider

Sommerkoncerten vil i år blive afholdt 
torsdag d. 09 maj kl. 19.30 i Vejlefjordkir-
ken. Denne koncert er en dejlig optakt til 
sommeren og naturens mange velsignel-
ser. Carsten Thomsen med kor og solister 
vil give os en dejlig aften. Tag gerne 
venner og naboer med.

Sommerkoncert



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

Nyttige kontaktpersoner

»Befrielse«
Dette er temaet for vores menig-
hedsweekend, men det er også et 
stort tema i Bibelen. Vi kan tænke 
på befrielsen fra slaveriet i Ægypten 
eller fangenskabet i Babylon. På Jesu 
tid håbede Israel på befrielse fra 
romerne. Jesus talte om og prakti-
serede udfrielse fra dæmonerne, og 
Paulus talte om befrielse fra syndens 
trældom. 

Dagsorden og andre dokumenter vil være 
tilgængelige på E-nyt i uge 19 og i papirform 
sabbatten d. 11.05.19. 

Et fast punkt er økonomi og afrapportering fra 
de forskellige områder. I år vil der være flere 
punkter, som kræver drøftelse og beslutning 
på. 

Velmødt til en god aften. Vi slutter med en lille 
forfriskning.

Onsdag  d. 15.05.19. 14.30. hos Inge Bunken 
Aalestrup Svanevænget 6 7130 Juelsminde.

Tilmelding til Inge Aalestrup på 2013 7838,  
senest d. 13.05.19

Tema – Maj

Trivselsgruppen inviterer til menighedsweekend  
på Søborglejren i den første weekend i maj.

Da sabbatten falder på datoen den 4. maj, har vi valgt at lade temaet for weekenden være 
præget af Danmarks besættelse (1940-1945) og ikke mindst af den gode besked fra London, 
”at de tyske tropper i Danmark har overgivet sig”.

Se mere på kirkens opslagstavlen: Her finder du bl.a. tilmelding og pris.

Der bliver ikke afholdt sabbatsskole eller gudstjeneste i kirken d. 4. maj

Menighedsweekend

Menighedsmøde d. 22.05.19

Seniorerne mødes

Vær opmærksom på, at fællesspis-
ning i juni bliver d. 15. juni i forbin-
delse med spejdergudstjenesten.

Fællesspisning



Sæt kryds i kalenderen – juni 
01.  Ingen gudstjeneste i kirken pga  

Årsmøde på Himmerlandsgården

08.  kl. 14.30 Åbent hus (pinse)

15.  kl. 11.00 Spejdergudstjeneste med nåle-
uddeling og efterfølgende fællesspisning

19.  kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

23.  kl. 19.30 Sct Hans aften

27.  Skoleafslutning

03.-05. maj Menighedsweekend 
    Gudstjenesten foregår på menighedsweekenden, så der vil være hver-

ken sabbatsskole eller gudstjeneste i Vejlefjordkirken 
Kollekt: Trivselsudvalget

09. kl. 19.30 Sommerkoncert i Vejlefjordkirken (Se info side 2)

10. maj kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Michael Bidstrup

11. kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: En kongelig kærlighedssang 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Michael Bidstrup  
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt:  Årstema (beskrivelse i adventnyt) 
 kl. 14.30 Åbent hus hos Ingrid og Kennet Lund, Fuglkær 17, Stenderup

15.  kl. 14.30 Seniorerne mødes (Se info side 3) 
  kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

18. maj  kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Sammenhold i familien 
  kl. 11.00 Gudstjeneste: Sven Hagen Jensen 
   Mødeleder: Lise Westing 
   Kollekt: Børnesabbatsskole 
   Efter gudstjenesten: En lille forfriskning i forhallen.

22.  kl. 19.00 Menighedsmøde (Se info side 3)

24. maj  kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Annette Lolschou

25. maj  kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Forældreskab 
  kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech 
   Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
   Kollekt: Menighedens udgifter

29. maj-2. juni Årsmøde på Himmerlandsgården

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


