
”Husk mig” (Luk 23)

En vanlig dag på klinikken. En ryger med 
vejrtrækningsproblemer. En svær overvæg-
tig som vil tabe sig, en hjertepatient som 
bliver forpustet og har svært ved at passe sit 
arbejde, alkoholproblemer og meget andet. 
Deres problemer er ofte relateret til deres 
livsstil og vaner.

De fleste kommer med holdningen ”Det 
er dig, der er lægen, så det er dig der skal 
ordne det” og forventer at få noget medicin, 
så de kan forsætte som de plejer. Nogle få 
retter sig faktisk efter rådene. 

Det får mig altid til at tænke på røverne 
som blev hængt op ved siden af Jesus.

»Hvis du er Kristus, … frels os«, sagde 
den først af røverne. 

»Hvis du er Gud så bevis det for mig«.
Dette er spørgsmålet vi mennesker altid 

har stillet. Hvorfor sker onde ting omkring 
os? Hvorfor bliver en mor og bedstefar 
hakket i stykker, som vi læste om fornye-
ligt i aviserne? Hvorfor får jeg en alvorlig 
sygdom? 

Som om Gud skylder os noget. Skylder 
mig noget. Hvad har jeg nogen sinde gjort 
så jeg skulle fortjene at Gud hører?

Jesus svarer ikke den først røver.
Den anden forbryder udbryder, »Er du 

skør? (frit tolket). Frygter du ikke Gud?« Og 
så siger han noget forbavsende, »… vi får 
som forskyldt«. Vi kan kun være enig med 
ham. De får fuldstændigt det de fortjener. At 
dø for deres ugerninger. De har stjålet, løjet, 

bedraget og bragt lidelser til andre. Og tag 
ikke fejl. De fortjener virkelig straffen.

Og det går op for den ene røver at han 
fortjener straffen, at det er helt retfærdigt.

Men han henvender sig til Jesus med 
denne overraskende bøn.

»Husk mig, når du kommer i dit rige«.

Det er nærmest et spørgsmål, en bøn. »Kan 
og vil du ikke nok huske mig ?«. 

Han forlanger ingen garanti. Han for-
handler heller ikke engang, for han ved at 
han er i en håbløs situation.

Det er gået op for ham at han intet har 
at give eller tilbyde. Det er en simpel, enkel 
bøn fra en desperat man.

Han kalder på Gud, på Jesus og anmo-
der, »Vil du ikke nok huske mig«.

Har vi, du og jeg, følt en lignende læng-
sel efter svar fra Gud? At vi ikke kan finde 
ord, ikke kan bede?

Jesus svar er så vidunderlig. De stærke-
ste og mest betydningsfulde ord i Biblen til 
os. Og den største opmuntring til os.

Fra korset. Fra det største nederlag, til 
det største der kan ske for os.

Jesus ser hen til røveren og svarer, »… 
du skal være med mig i Paradis«.

Må vi henvende os til Gud med samme 
længsel efter en ny fødsel, så vi kan leve 
vort liv i Ham. Med vor håb og tro intakt 
når Han kommer for at hente os.

Allan Dorland
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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

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Sabbatsskole:    kr 3.787,50

13. sabbat:   kr 3.148,00

Menighedens udgifter:   kr 8.562,50

Spejderne:   kr 3.208,00

Vær opmærksom på, at første fællesspis-
ning efter sommerferien bliver d. 07.09. 
hvor der også er jubillæumsgudstjeneste.

Traditionen tro begynder skoleåret med 
en oplevelsestur for alle efterskole- og 
gymnasie elever. I år går turen til Tøn-
ballegård Naturcenter i weekenden d. 
9.-11. august. I er velkomne til at kigge 
forbi om eftermiddagen, hvor der vil 
være forskellige aktiviteter for eleverne. 
Lørdagen efter vil være den første sabbat, 
hvor eleverne deltager i gudstjenesten.

Kollekter fra Juni

Fællesspisning

Skolens oplevelsestur

02. august kl.  21.25
09. august kl.  21.11
16. august kl.  20.55
23. august kl.  20.38
30. august kl.  20.20

Solnedgangstider

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 22. august til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Herre, gør mit liv til bøn

Tekst: Johannes Johansen 1989
Melodi: Pontoppidan 1740

Johansen afviser i salmen den nær-
liggende tanke, at bøn er en måde at 
opnå noget på: 

Herre, gør mit liv til bøn, tømt for krav 
og tømt for løn. Bøn skal i stedet være 
vejen til at blive fyldt med ånd og kraft 
Johansen henvender sig til Gud som 
den, der både er os nær som en ven og 
»uendelig og fjern«, og til Gud som  
det lys, der kom først, men også er 
»lyset i den sidste nat« 

Månedens salme

nr. 432 i salmebogen  

Hej forældre. Spejderne glæder sig til at begyn-
de og se alle tumlinge og store spejdere igen.

Har du et barn, der ikke går til spejder, så kunne 
det være, I skulle prøve det.

Vær velkomne tirsdag  
den 27. august kl. 18.30  
ved Vejlefjordkirken.

Der er plads til flere sangere i Kor 4. 
Det kunne måske være noget for dig?

Kor4 øver onsdage i ulige uger (Vejle-
fjordskolen officielle ferier undtaget).

Øve tid fra 19.00-20.30 i Bakkehuset.

Sæsonen begynder onsdag  
den 28. august kl. 19.00

”Vær med til at forvandle 
nøden til håb og udvikling” 
Sådan lyder temaet i 2019

Vejlefjordskolen og menig-
heden rykker ud i dagene den. 
27.-28.2019 

Der er brug for, at mange  
vil gå med i denne aktion.

Du kan være indsamler, stille bil til rådighed 
eller være chauffør for egen bil.

Vær med til at give dig selv og eleverne 
en god oplevelse.

Kontakt Holger Daugaard  
daugaardholger@gmail.com, så han  
hurtig kan få et overblik over deltagere.

Spejdersæsonen begynder Kom og syng med Kor 4

Hjælpeaktion 2019

ADVENTISTKIRKENS NØDHJÆLP 2019

Concordiavej 16 · 2850 Nærum · hjælpeaktion.dk

STØT HJÆLP  
TIL SELVHJÆLP!  
 MobilePay 86080



03. aug kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Profeternes råb 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen  
  Mødeleder: Holger Daugaard  
  Kollekt:  Menighedens udgifter

07. aug kl. 18.30 Skolens åbningsmøde for kostelever

9.-11. aug Skolens oplevelsestur (Se side 2)

10. aug kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Tilbed Skaberen 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Lise Westing  
  Kollekt:  Menighedens udgifter
 kl. 14.30 Åbent hus ved Lillian S. Jensen, Nordbygårdvej 29 
  Medbring selv det du vil spise/drikke

14. aug kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

16. aug kl. 19.30 Fredag aftenandagt med eleverne

17. aug kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Jesus og mennesker i nød 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: René Bidstrup og Lasse Bech 
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen  
  Kollekt:  Menighedens udgifter
  Efter Gudstjenesten:  En lille forfriskning i forhallen 

24. aug kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Disse mine mindste 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Tue Westing  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen  
  Kollekt:  Trivselsudvalget

27. aug  Hjælpeaktion (Vejlefjordskolen og menighed) 
 kl. 18.30 Spejdersæson begynder

28. aug  Hjælpeaktion (Vejlefjordskolen og menighed) 
 kl. 19.00 Kor4 starter op efter sommerferien

30-31. aug Daugård byfest (Fredag: Heste fra skolen – Lørdag: Spejder)

31. aug kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Hjælpearbejde i den første menighed 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Holger Daugaard  
  Mødeleder: Lise Westing  
  Kollekt:  Adventnyt

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


