
En tidslomme af fred
Jeg er på besøg hos nogle af mine bedste 
venner i Norge. De er gået på arbejde, og 
jeg sætter mig ved køkkenbordet. Udenfor 
vinduet ligger sneen tyk, hvid og smuk. To 
rør med fuglefrø og majsekugler hænger til 
fri afbenyttelse af de fugle små. Solen er på 
vej op over bjergets top for at skinne fra en 
skyfri blå himmel. Alt er stille. En hel særlig 
fred findes her. Som en flydende omfavnende 
godhed. På bordet står en skål med særligt 
store appelsiner. Jeg ved de er udvalgt med 
omhu, for de bedste skal det være. Hjemme-
bagte boller ligger parat, og sommerens høst 
af jordbær omgjort til marmelade findes i 
køleskabet sammen med brunosten. Jeg føler 
mig lykkelig.

I prædikerens bog 3,1 står der: ”Alting har sin 
tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der 
et tidspunkt.” Forfatteren, Salomon, nævner 
i de næste vers de omstændigheder som livet 
bringer med sig, de svære og så de lykkelige. 

Ord som fødsel og død, plante og oprykke, 
græde og le, sørge og danse, miste og finde. 
Livets vilkår. Fra vers 11 læser vi: ”Alt har 
Han skabt smukt til sin tid. Også evigheden 
har han lagt ned i deres hjerte. Alligevel er det 
sådan at mennesket ikke kan finde ud af den 
gerning Gud gør fra begyndelsen til enden. 
Jeg erkender at ingenting er godt for dem 
uden det, at enhver glæder sig og gør det gode 
gennem livet og at ethvert menneske spiser og 
drikker og finder det gode som kommer ud af 
alt sin stræben. Det er også en gave fra Gud.” 

Og her sidder jeg så lige nu, i en helt særlig 
tidslomme der summer af fred og godhed. En 
speciel gave fra Gud..til mig. Det er vigtigt at 
være sig helt bevidst om sådanne øjeblikke, 
for de er som en lægende salve, som majse-
kugler i et rør der giver næring, heling og nyt 
liv. De er som en tilladelse til at standse op og 
fornemme fredens, venskabers dybe lykkelig-
hed. For det siger jeg af hjertet tak!

Joan Kristensen
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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

Kolde østenvinde stryger

Salmen fører os gennem vinterkulden – til 
fastens 40 dage og Kristus påskeopstan-
delse.

Tekst: Vibe Gundelach 1985 
Musik: Carsten Thomsen 2004

Månedens salme
nr. 585 

onsdag den 13.02.19 kl. 14.30 hos 
Birgit Eskildsen, Nordbygårdvej 37, 
8721 Daugård. Tilmelding senest d. 
11.02.19 til Birgit på  tlf 3098 5192  eller  
mail. birgit@eskildsen.name

Seniorerne mødes

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

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

November:
Sabbatsskole:   6.609,50
Global mission:   2.627,50 
Menighedens udgifter: 7.677,00

December:
Sabbatsskole:   10.514,50
13. sabbat:   4.257,50
Adventgave:   2.117,00
Katastrofeoffer:   4.479,00
Menighedens udgifter:  28.839,50

Bankforbindelse

Kollekter



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

»Korset«
Månedens tema er det mest centrale 
element i kristendommen, nemlig 
korset. Vi vil særlig have fokus på 
dette gennem tre studieaftener. I kor-
set mødes store modsætninger. Det 
er samtidig det mest modbydelige og 
det smukkeste; det grusomste og det 
kærligste. Lad os altid søge at kende 
og bekende Kristus som korsfæstet.

Den frivillige indsats i.f.t. kirkens 
vedligehold vedkommer os alle.

Der er mange der, på hver sin måde 
yder en indsat til dette. Nogle opga-
ver er mere synlige end andre.

Lys er en selvfølgelighed i kirken, vi 
tænker nok ikke synderligt over at 
også dette skal vedligeholdes.

I slutningen af året 2018 monterede 
Frank Holm nye glimttændere og 
ledlysrør i kirken.

Et stort arbejde, der har sparet 
kirken for en del udgifter. Tak er 
et lille ord men velment, og det har 
Frank fået.

Tre studieaftener om korset
Lasse Bech vil med tre studie aftener 
i februar sætte fokus på Jesu kors 
og dets baggrund. Hvordan passede 
Jesus og hans forkyndelse ind i det re-
ligiøse og politiske klima, der eksisterede i Pale-
stina på den tid? Hvorfor blev Jesus korsfæstet? 
Hvad var hans forbrydelse? Vi vil se på korset 
fra jødisk, romersk og teologisk perspektiv.

Mandag den 4. feb. 2019 kl. 19.00-20.30
Korset I – Jødiske partier og Guds rige

Hvad kendetegnede de forskellige jødiske par-
tier, og hvordan passede Jesus og hans forkyn-
delse ind?

Mandag den 18. feb. 2019 kl. 19.00-20.30
Korset II – Jødernes konge og kejserens fjende? 
(Pax Romana, mislykkede drabsforsøg)

Hvad betød korset som politisk magtmiddel 
i Romerriget? Forud for Jesu korsfæstelse gik 
adskillige overvejelser og forsøg på at få ham 
dræbt. Hvad kan vi lære af beretningerne om de 
mislykkede forsøg på at dræbe Jesus? Hvorfor 
skulle han dø?

Mandag den 25. feb. 2019 kl. 19.00-20.30
Korset III – Skam, dom og frelse

Vi ser på retssagen mod Jesus, som den præ-
senteres i de fire evangelier. Vi vil også berøre 
korets teologiske betydning, herunder korsets 
dårskab og korsets skam.

Tema – februar

Frivillig indsats

Studieaftener



01. feb kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Tim

02. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: De syv segl  
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Eduardo Folster 
  Mødeleder: Jette Christiansen 
  Kollekt: Digital evangelisme 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere 

04. kl. 19.00 Studieaften (Korset I – Jødiske partier og Guds rige)

09. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Guds beseglede folk 
 kl. 11.00 Gudstjeneste:   Walder Hartmann 
  Mødeleder:   Lise Westing 
  Kollekt:   Menighedens udgifter 
  Åbent hus hos Heidi Rasmussen (Vejlefjordskolen 5)

16. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: De syv basuner 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Preben Jalving / Mary Skovgaard 
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Kirkekaffe efter gudstjenesten

18. kl. 19.00 Studieaften (Korset II – Jødernes konge og kejserens fjende?)

20. kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

22. feb kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Newbold

23. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Satan, en besejret fjende 
 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste: Lasse Bech 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Menighedens udgifter

25. kl. 19.00 Studieaften (Korset III – Skam, dom og frelse)

25./02.-02./03. Inspirationsuge (skolen)

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk

Sæt kryds i kalenderen – marts 
02. Fællesspisning + bliv lidt længere
04. Studieaften
08. Sangcafé
09. Åbent hus
11. Studieaften
16. Globel Youth Day (skole + de unge)
18. Studieaften
29. Hjemmenes aften (skolen + menighed)

01. februar kl.  16.55
08. februar kl.  17.10
15. februar kl.  17.25
22. februar kl.  17.40

Solnedgangstider

Sangcafe hos Kirsten og Carsten 
Thomsen flyttes fra d. 01.03.19 til 
08.03.19 kl. 19.30 på Tranvej 75, 

Daugård  


