
”O Sommer! Livets Farveskjær, 
Som Boblen, snart 

Du mister;
Når Farverne er

stærkest der,
Så ved man jo –

Den brister.
Din høie Pragt, din

dybe Ro
Opfylder os med

Haab og Tro;
Se Mark og Eng

og Skove
I Farver Herren 

Love.
H.C. Andersen

Endnu nogle få livgivende dage får vi lov at 
klamre os til de lange lyse nætter med deres 
varme og farverige palet af grå, gul, orange, 
rød, blå og lilla og hedens sidste blomster 
hænger stædigt ved og fortæller os, at de 
ikke har givet op for årets gang mod efterår 
og kulde endnu. Og ”septembers himmel” 
vil være så blå i nogle dage inden tåge og 

kulde, regn og blæst minder os om, at mør-
kere tider er på vej. 

Også i kristenlivet går de fleste af os 
igennem tider, hvor vor gang med Jesus er 
positiv og frodig og optimistisk og vi får 
lov at opleve sejre og fremgang som aldrig 
før. Og så til tider er det som et åndeligt 
efterår bemægtiger sig vort liv og vi oplever 
nederlag, tvivl, mismod og vakler måske til 
sidst i troen. Men som næste års frø bliver 
smidt i sensommeren og efteråret for at give 
liv til næste års overdådige eksplosion af 
farverige blomster – således har Gud heller 
ikke glemt os, når vi synes at vi vandrer 
i et åndeligt efterår – Gud er stadig i sin 
Himmel og kan ændre dit og mit liv igen til 
en ny begyndelse.

”Jeg elsker Herren
For han har hørt min tryglen,
Han vendte sit øre mod mig”
Da jeg råbte” 

Salme 116 vers 1a

Arthur Hansen
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Menighedsnyt
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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

Alene Kristus er mit håb  
(står ikke i vor salmebog)

Tekst og melodi: Stuart Towned  
og Keith Getty 2001

Sangen In Christ Alone« betragtes som 
en Kristen trosbekendelse

Den omhandler Jesus liv, død og  
opstandelsen, og at Gud har magt  
over døden.

Månedens salme

Information fra menighedsbestyrelsen 

VEDR. BRUG AF MOBILEPAY

Fremadrettet vil det kun være muligt

1. At benytte MobilePay til kollekt. 

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

MobilePay

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Sabbatsskole:  kr. 4.707,50

SABUS:   kr. 2.081,50

Menighedens udgifter:  kr. 6.607,50

Sabbatten den 14.09.19 kl. 14.30 hos 
Jette & Christian Christiansen,  
Lild Møllevej 11 (Røde Mølle) 

Medtag selv det du vil spise/drikke.

første gang efter sommerferien onsdag 
den 11.09.19 hos Elsebeth og Holger 
Daugaard Tranevej 21, Daugård. 

Vi vil få besøg af Bjørn Ottesen. 

Tilmelding senest 09.09.19 til 
Lise Westing på 40192782

Kollekter fra Juli

Åbent hus

Seniorerne mødes

06. september kl. 20.02
13. september kl. 19.44
20. september kl. 19.25
27. september kl. 19.07

Solnedgangstider

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

Nyttige kontaktpersoner

Anette Lolschou arbejdede en kort tid som 
fysioterapeut i Chad.

Hendes oplevelser, og de ønsker hun har for 
fortsat at hjælpe i dette område,

vil vi få indblik i løbet af gudstjenesten.

Den 27.09 kl. 19.30 indbyder Kirsten 
og Carsten Thomsen til sangcafe på 
Tranevej 97, Daugård

Holger Daugård er kontaktperson 
vedr. udlån af Vejlefjordkirken

Den. 08.09.19 kl. 11.00-14.00

I forbindelse med skolens bagagerumssalg 
vil menigheden stå for en kaffe/kage bod.

Prisen for kaffe/kage er kr. 20,-  
Pengene går til hjælpeaktionen.

Husk stadebestilling senest 4. sep kl. 12

Se mere på vejlefjordskolen.dk/bagagerum

Ved gudstjenesten den 14.09.19

Sangcafe

Udlån af kirken

Bagagerumsmarked
Lørdag den 7. september kl. 13.30 
mødes vi i kirkesalen og øver lovsan-
ge. Alle der har lyst til at være med er 
velkomne. Vi kommer til at øve nogle 
sange, som vi så kan syn-
ge sammen til gudstjene-
sterne det næste halve års 
tid, når eleverne ikke har 
lovsang.

Syng lovsang
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03. sep kl. 18.30 Spejderne starter op efter sommerferien (mødes hver tirsdag)

05. sep kl. 18.30 TUC: Bumper Balls med Bjørn Espen Holtse (på Vejlefjordskolen)

06. sep kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

07. sep kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Evangeliet omsat i praksis 
 kl. 11.00 Jubilæumsgudstjeneste: John Rasmussen  
  Mødeleder: Holger Daugaard  
  Kollekt:  Vejlefjordskolen elevfond
 kl. 12.15 Fælllesspisning + bliv lidt længere + lovsang i kirkesalen

08. sep kl. 11.00 Bagagerumssalg (skolen)

11. sep kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Elsebeth og Holger Daugaard

12. sep kl. 18.30 TUC: Lege med Jill (på Vejlefjordskolen)

13. sep kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Lasse Bech

14. sep kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Adventhåbet omsat i praksis 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Annette Lolschou Edson 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Missionsprojekt - Chad
 kl. 14.30 Åbent hus hos Jette & Christian Christiansen

18. sep kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

19. sep kl. 18.30 TUC: Udendørshygge (hos Jamie Fisher)

20. sep kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Thomas Rasmussen

21. sep kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Vis trofast kærlighed 
 kl. 11.00 Nadergudstjeneste: Lasse Bech 
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Efter Gudstjenesten: En lille forfriskning i forhallen 

26. sep kl. 18.30 TUC: Emneaften med Lasse (hos Marius Eskildsen)

27. sep kl. 19.30 Sangcafe hos Kirsten og Carsten Thomsen 
 kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup 

28. sep kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Et fællesskab af tjenere 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lennart Falk  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Menighedens udgifter

27.-29. sep DDUs Kommunikationsweekend på Vejlefjord (ac-academy.org)

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


