
Som bekendt er jeg temmelig  
begejstret for fabler. Jeg synes de  
kan sige os sandheder så skarpt  
og fint pakket ind i en fortælling.

Æsop blev henrettet, fordi han fortalte fabler, 
der mindede landets herskere lidt for meget 
om dem selv!

Her er en af de kortere:

En ulv strejfede om på sletterne. Det var af-
ten. Solen stod lavt og ulven kastede en lang 
skygge i græsset. Den standsede og kiggede 
betaget på sin skygge.

”Jeg anede ikke, jeg var så stor!” sagde den til 
sig selv. ”Det er jo latterligt, jeg render rundt 

og er bange for løven. Det burde være MIG, 
der er dyrenes konge!”

Efterhånden som solen sank, voksede ulvens 
skygge. Den blev kæmpestor og ulven kunne 
ikke løsrive sig fra synet. Den var så optaget 
af sin egen skygge, at den ikke bemærkede, 
løven sneg sig ind på den. Ulven opdagede 
først løven, da den slog kløerne i den.

”Åh nej!” skreg ulven ”Bare jeg havde holdt 
mig til virkeligheden i stedet for at drømme 
om min egen storhed!”

Moralen vil jeg lade jer selv fundere over, 
mens jeg ønsker os alle en god sommer! 

Ann-Mari Eskildsen
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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

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

Butikken modtager fortsat gerne ting og 
tøj frem til 15.08.2019  På forhånd tak.  
Lise Westing

HappyHand

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Maj:
Sabbatsskole:  kr  3.269,00

Årstema:  kr  2.142,50

Menighedens udgifter:  kr  2.730,00

Børnene:  kr  2.550,00

Kollekter
05. juli kl.  22.05
12. juli kl.  21.59
19. juli kl.  21.50
26. juli kl.  21.38

Solnedgangstider

Vær opmærksom på, at første fælles-
spisning efter sommerferien bliver d. 
07.09.2019, hvor der også er jubillæums-
gudstjeneste.

Fællesspisning

Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev på:  
vejlefjord.adventistkirke.dk/kirkenyt

Tilmeld dig eNyt



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

Nyttige kontaktpersoner

Udover denne liste har flere  
menighedsmedlemmer sagt ja  

til andre opgaver.

Besøgstjenesten

Mary Skovgaard (tovholder)  
Lasse Bech  

Walder Hartmann  
Preben Jalving  
Lillian Jensen  

Joan Kristensen  
Lise Nielsen  

Arne Pedersen  
Tue Westing  

May-Lis Voldstad

Samtale og Bøn

Mary Skovgaard (tovholder)  
Lasse Bech  

Christian A Christiansen  
Holger Daugaard  

Preben Jalving  
Kim Hagen Jensen  

Flemming Nutzhorn  
Gabrielle Rasmussen  

Lise Westing

Sabbatsskolelærere (voksne)

Ved orgelsiden

Walder Hartmann
Preben Jalving

Mary Skovgaard
hertil vil  andre personer varetage  

opgaven ad hoc.

I kirkens sidelokale 

Holger Daugaard
Tommy Garland

Selvstyrende

Klasseværelse 18

Erling Andersen
Knud Capion

Viggo Jørgensen
John Rasmussen

  

Embeder og andre opgaver

Embedsfolk for 2019-2021 blev godkendt på menighedsmødet d. 22.05.19.  
Der er revideret lidt på listen, der nu findes på kirkens opslagstavle.



Sæt kryds – august 
07.  Skolens åbningsmøde  

for kostelever
10. Åbent hus
27.-28. Hjælpeaktion
30.-31. Daugård byfest

Sæt kryds – september 
01. Bagagerumssalg
07. Jubilæumsgudstjeneste
07. Fælllesspisning + bliv
14. Åbent hus 
27. Sangcafe
27.-29. Kommunikationskursus på Vejlefjord

06. juli kl. 09.45 Voksen fællessabbatsskole tema: Gud skabte 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
   Mødeleder: Jette Christiansen  
   Kollekt:  SABUS

13. juli kl. 09.45 Voksen fællessabbatsskole tema: Planen for en bedre verden 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Kim Hagen Jensen  
   Mødeleder: Lise Westing  
   Kollekt:  Menighedens udgifter

20. juli kl. 09.45 Voksen fællessabbatsskole tema: Sabbatten, en frihedsdag 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Allan Falk  
   Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen  
   Kollekt:  Menighedens udgifter

27. juli kl. 09.45 Voksen fællessabbatsskole tema:  Nåde og retfærdighed i Salmernes 
Bog og Ordsprogenes Bog

 kl. 11.00 Gudstjeneste: Mary Skovgaard  
   Mødeleder: Joan Kristensen  
   Kollekt:  Menighedens udgifter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


