
Pinsetanker
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid, …

De fire verselinjer er de eneste fra Grundtvigs 
pinsesalme, jeg kan udenad; men så har jeg 
også kunnet dem, siden jeg som tiårig sang 
dem i skolekoret i Hornbæk. Koret medvir-
kede i ny og næ ved gudstjenesterne i byens 
sognekirke, og dagen var en varm solskins-
dag, mine forældre tog med mig og melodien 
greb mig! Et herligt minde!

Hvad er så pinse? Egentlig er det bare 
en fordanskning af det græske ordenstal 
pentekosté, som betyder den halvtredsinds-
tyvende (underforstået dag). På den dag var 
disciplene samlet i Jerusalem på grund af den 
traditionelle jødiske pinsefest, som egentlig 
var en fejring af førstegrøden af hvedehøsten. 
Men så skete underet! De blev fyldt med 
Helligånden, som bl.a. gjorde dem i stand til 

at forkynde evangeliet om den korsfæstede 
og opstandne frelser, og det på mange sprog! 
Evangeliet var altså ikke et snævert jødisk 
anliggende, men et budskab til hele verden. 
Hos Grundtvig lyder det i samme salme:

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål …

For ca. 1.000 år siden nåede det glade bud-
skab op til det område på kloden, hvor vi bor. 
Må vi bevare troen på den opstandne frelser 
i en materialistisk videnskabsforblændet 
verden, for som Grundtvig siger i en anden 
pinsesalme:

Ja, byg og bo hos os!
Thi ville du bortflytte,
da var vor fred forbi,
og vi blev fjendens bytte.

God pinse! God sommer! – i Jesu navn!

Knud Larsen Capion
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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

Hvilke toneglimt jeg hører

Tekst: Boston 1848 udgivet  
af James White 1849. Oversættelse  
ved Paul Birch Petersen 1994

Melodi: Philadelphia 1953  
Andersen 2017

Månedens salme

nr. 320 i salmebogen  

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

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

Tilmeld dig eNyt

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

April:
Sabbatsskole:   3.519,50

Menighedsskoler:   2.868,50

Menighedens udgifter:   9.595,00

Tak for en god gave

Kollekter
07. juni kl.  22.00
14. juni kl.  22.06
21. juni kl.  22.09
28. juni kl.  22.09

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

Nyttige kontaktpersoner

Kom FRISK og SYNG af hjertens lyst  
Om du er brummer eller korsanger 
– sammen bliver vi glade af at synge!

Mandag d. 17.6. kl. 19.00-20.30 
Billet incl. kaffe og kage købes ved indgangen

Pris: 50 kr.  
Sted: Vejlefjordkirken

Kristian har sammen 
med 3 sangskrivere 
skabt 35 nye sange, 
der kandiderer til en 
plads i den nye Høj-
skolesangbog. Vi lærer 
4 af dem. Kristian er 
også kendt fra kæmpe 
sangaftener i DGI 
Huset, Vejle. 

Efter pausen er der øn-
skekoncert, hvor man 
fra salen kan ønske 
sin yndlingssang fra 
Højskolesangbogen.

Syng med Kristian Enevoldsen

Vær opmærksom på, at fællesspisning i juni 
bliver d. 15. juni i forbindelse med spejderguds-
tjenesten.

Fællesspisning

Berit og Preben Jalving har guld-
bryllup den 22.06.19 og invitere kl. 
14.30 menigheden sammen med fami-
lie, venner og bekendte til kagebord i 
Vejlefjordkirkens krypt. 

Se indbydelsen på 
opslagstavlen, hvor 
tilmelding fremgår. 

Guldbryllup

Søndag d. 23.06 kl. 19.00 

Igen i år holder vi Sct. Hans aften hos 
Ann-Mari og Erik Eskildsen  
Gretbjergvej 133, Hedensted.

Medbring stol, drikkevarer og kager 
m.m. ”til eget forbrug”. 

Drikkevarer og kagerne bliver stillet 
på et fælles bord, hvorfra vi forsynes 
os senere på aftenen. 

Der vil være snobrød, 
fællessange og båltale. 
Reserver denne aften 
og hjælp med at fast-
holde en god tradition.

Med venlig hilsen Trivselsgruppen

Sct Hans aften



Sæt kryds i kalenderen – juli 
Fællessabbatsskole:
29./6. + 6./7. + 13./7. + 20./7. + 27./7. + 3./8.

01. juni Sabbatsskole og Gudstjeneste afholdes på Himmerlandsgården.

08. juni kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Små prøvelser 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Walder Hartmann  
   Mødeleder: Lise Westing  
   Kollekt:  Menighedens udgifter
 kl. 14.30  Åbent hus hos Nicoline og Nicolai Udbjørg (Vejlefjordskolen nr. 18)

15. juni kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: ”Med Jesus i familien“ 
 kl. 11.00 Spejdergudstjeneste med nåleuddeling   
   Mødeleder: Joan Kristensen  
   Kollekt: Spejderne 
 kl. 12.15 Fællesspisning

17. juni kl. 19.00 Syng med Kristian Enevoldsen (se side 3)

19. juni kl. 19.00  Menighedsbestyrelsesmøde

21. juni kl. 19.30 Fredag aftenandagt: 3G

22. juni kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: ”Hvad har de set i dit hjem?“ 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen/Lasse Bech  
  Mødeleder: Præsteteam  
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Efter gudstjenesten: En lille forfriskning i forhallen 
 kl. 14.30 Preben og Berit har guldbrullyp og inviterer til kagebord

23. juni kl. 19.30  Sct Hans aften (se side 3)

27. juni kl. 17.00 Skoleafslutning og dimissionen i Vejlefjordkirken 
   – alle er velkomne.

29. juni kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Når hjerter vendes 
 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Holger Daugaard  
  Kollekt: Menighedens udgifter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk

Skoleåret er snart slut og du kan være 
med til at fejre de nybagte studenter 

27. juni kl 17.00 i Vejlefjordkirken


