
Når fakta ødelægger historien?
Lige så langt jeg kan huske tilbage, så har vi 
i familien fået fortalt, at vi på fædrende side, 
stammede fra Italien. 

Norditalienske grænseoprørere, der blev 
deporteret til bl.a. Bornholm efter Den Sorte 
Død i 1350.

Virkeligheden, som en slægtsforsker har 
gravet frem er, at navnet i familien optræder 
for første gang på Rutsker-egnen i 1633, hvor 
Ambrosius Jensen bliver født.

Og hvor 10. generation stadig lever, de 
sidste 5 – inklusiv nuværende generationer, 
på samme gård.

Gamle rødder  –  Gamle historier  –  Gam-
le overleveringer.

Vi bygger på det.
Vi gentager det.
Gentagelsen bliver til en sandhed.
Også når den bare er en gentagelse.
Mennesket kan godt lide når »sandheder« 

gør mennesket selv unikke, eller særprægede.
På den gode måde, selvfølgelig.
Men hvad nu hvis – eller når, ‘fakta’ øde-

lægger historien?
Hvad nu hvis ‘fakta’ om det ‘kristne kald’ 

er noget ‘andet’ end det, der altid har været i 
familiens historie?

Egentlig er det selvmodsigende, at bruge 
begrebet »Tros-fakta.« De 2 dele af det sam-
mensatte ord giver ikke mening.

Undtagen.
Når man har erfaret det selv.
I de seneste måneders studeren af vingede 

dyr, syner, plager og dom, er der et andet 
»fakta-tjek,« der giver mening.

»For jeg var sulten, tørstig, fremmed, 
udstødt og alene og forladt.

Men så fik jeg øje på, at du var på vej hen 
imod mig.

Jeg ved du havde set mig, for du smilede 
og vinkede til mig…«

Mary Skovgaard
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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

Det kolde månelys

Tekst: Lars Busk Sørensen 
I salmen følger vi Kristus I 
hans kamp op til påsken.

Melodi: Klaus Brinch prisbelønnet 
dansk komponist og tekstforfatter.

Månedens salme

nr. 187  

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

Vejlefjordskolen har nu en Hjertestarter. 
Den er placeret i det store rum foran lærer-
værelset. Opslag om dette findes i kirkes 
forhal. Ønsker du at udfylde en sådan så kon-

takt Lise Westing hurtigst muligt eller 
hent en fra E-nyt.

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Februar:
Sabbatsskole:   4.164,50

Digital evangelisme:   2.524,00

Menighedens udgifter:   5.941,50

Kollekter

Hjertestarter

Samtykkeerklæring

05. april kl.  20.07
12. april kl.  20.21
19. april kl.  20.35
26. april kl.  20.49

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

Nyttige kontaktpersoner

»Påsken«
I april vil vi naturligvis bruge an-
ledningen til at fokusere påsken. 
Allerede børneskolens gudstjeneste 
den sidste sabbat i marts introdu-
cerer dette emne. Lad os alle bruge 
anledningen ved denne tid af året til 
at fokusere på det Jesus gjorde for os 
ved sin død og opstandelse.

Nordisk korfestival 
på Vejlefjordskolen
I dagene 4-7 april 
får Vejlefjord besøg 
af korene fra de 
nordiske søster-
skoler. Der vil være 
masser af sang 
og musik i denne 
weekend.

Fredag aften er 
der et program i 
kirken, og gudstje-
nesten lørdag formiddag vil også være et sang- 
og musikprogram. Bemærk venligst, at denne 
musikgudstjeneste allerede begynder 10.30.

Endelig er der en offentlig koncert lørdag kl 
16.00 i Klosterkirken Horsens. 

Alle er velkomne til programmerne.

Tema – April

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 tema-
et 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 opslagstavlen: Her finder du bl.a. tilmelding og pris.

Vejlefjordkirken afholder ikke sabbatsskole eller gudstjeneste i kirken d. 4. maj.

Menighedsweekend

Korfestival



03. apr kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

04.-06. apr Nordisk korfestival på Vejlefjord

05. apr kl. 10.30 Koncert i Vejlefjordkirken (korfestival)

06. apr kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Livets gang 
 kl. 10.30 Gudstjeneste: Nordisk korfestival  
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Menighedsskolerne  
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere  
 kl. 16.00 Koncert i Horsens Klosterkirken (korfestival)

08. apr kl. 18.30 Skolens generalforsamling

10. apr kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Birgit Vejby, Tranvej 97, Daugård 
  Tilmelding til Lise Westing 40192782  senest d. 08.04.19

13. apr kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Vores valg 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen 
  Mødeleder: Jette Christiansen 
  Kollekt: Menighedens udgifter  
 kl. 14.30 Vær velkommen til Åbent Hus hos Berit og Preben Jalving, 
  Stouby Kirkevej 12  Stouby. Husk noget spiseligt og drikkelse.

14. apr kl. 09.00 Hovedrengøring i Vejlefjordkirken

20. apr kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Livets omskiftelser 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Tue Westing  
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Efter gudstjenesten:  En lille forfriskning i forhallen. 

26. apr kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Marianne Dyrud

27. apr kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Alene 
 kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste: Maysie Keye  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk

Sæt kryds i kalenderen – maj 
03.-05.  Menighedsweekend
09. kl. 19.30 Sommerkoncert
11. kl. 14.30 Åbent hus
15. kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde
22. kl. 19.00 Menighedsmøde
25. kl. 11.00. Friluftsgudstjeneste


