
Oktober måned er en af de skønneste måneder.
Min far sagde altid, at farverne viste os det sidste farvel til sommeren
og var en opmuntring til os for den tid, der er i vente.
Intet er smukkere end en tur i skoven i denne årstid.
Guds fantastiske skaberværk står der og forundrer os over alt det, der er i vente.
Der venter os mørket, hvor vi sætter os sammen og mærken nærheden iblandt os.
Hvor vi kan få tid til fordybelse og eftertanke.
Derefter vil lyset komme igen, det ved vi, det er lovet os.
Nyd nu efterårets skønhed og glæd dig til fornyelsen i løbet af vinteren.

Lise Nielsen

AdventistkirkeVejlefjord 2019

Menighedsnyt
Oktober



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

Salmebogen nr. 64.  
Når verden  bryder ud i sang

Tekst: Edvard Hoem norsk forfatter, 
Holger Lissner
Musik: Henning Sommerro er norsk 
komponist, musiker, sanger og professor 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU)

Lissners salmer er præget af et renfærdigt 
og ukunstlet sprog, der på en ligefremt 
forfinet måde formidler og forkynder 
kristendom.

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. 6.460,50

Adventnyt:  kr. 2.245,00

Menighedens Udgifter  kr. 7.882,00

Trivsel:   kr. 1.753,50

Sabbatten den 12.10.19 kl. 14.30  
hos Berit pog Preben Jalving  
Kirkevej 12, Stouby

Medtag selv det du vil spise/drikke. 

mødes igen onsdag d. 16.10.19  
hos Lise og Tue Westing  
Kornager 70, Bredballe.

Tilmelding senest d. 14.10.19 til  
Lise Westing på 4019 2782

Kollekter fra August

Åbent hus

Seniorerne mødes

04. oktober kl. 20.02

11. oktober kl. 19.44

18. oktober kl. 19.25

25. oktober 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 19. oktober til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Gudstjenesten markeres ved, 
at vi pynter vores kirke 
med høstens sager.

Vibe Capion og Lis 
Schousbo vil i år 
sikre, at de naturalier 
og andet vi kommer 
med, vil komme til sin 
ret i kirken. Efter guds-
tjenesten bringer vi natura-
lier/ting og dagen kollekt til

Vejle krisecenter for kvinder. Holger Daugård er kontaktperson 
vedr. udlån af Vejlefjordkirken

Høstgudstjenesten – 06.10.2019

Udlån af kirken

Efter skolens efterårsferie 
begynder vores 
studieaftener om 
mandagen. 

Lasse Bech vil holde to 
aftener den 21. og 28 
oktober, hvor vi skal høre 
om Sørens Kierkegaards 
voldsomme angreb på 
den etablerede kirke 
særligt i det sidste år 
han levede. Vi skal 
også høre om hvordan 
der både i Danmark og 
Norge var mennesker, 
der tog konsekvensen og brød med 
statskirken. 

De fandt stor inspiration hos 
Kierkegaard og kom så at sige til 
hans forfatterskab ”baglæns”. Disse 
bevægelser var med til at gøde jorden 
for bl.a. adventisternes mission i 
Danmark og Norge i det nittende 
århundrede.

Studieaften



03. okt kl. 18.45 TUC: Bowl’n’ Fun

04. okt kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

05. okt kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Historisk baggrund for Ezras Bog 
 kl. 11.00 Høstgudstjeneste: René Bidstrup  
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Krisecentret I Vejle 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere

11. okt kl. 13.00 Vejlefjordløb (skolen)

12. okt kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Nehemias 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Walder Hartmann  
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Katastrofeoffer ADRA 
 kl. 14.30 Åbent hus ved Preben og Berit Jalving (se side 2)

19. okt kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Guds kald 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Tue Westing 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Efter Gudstjenesten:  En lille forfriskning i forhallen

21. okt kl. 19.00 Studieaften ved Lasse Bech 

25. okt kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

26. okt kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Modstand 
 kl. 11.00 Familiegudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Menighedens udgifter

28. okt kl. 19.00 Studieaften ved Lasse Bech

30. okt kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk

November – Sæt kryds i kalenderen

28.10-02.11  Inspirationsuge på skolen  
ved Lars Dorland

02. Fællesspisning + bliv lidt længere
03.+04.+06.+08. Bedeuge
09. Fællesbørnesabbatsskole 
  Åbent hus

11. Studieaften
16. Børneevent 
18. Studieaften
25. Studieaften
28. Adventkoncert (torsdag)
29. Hjemmenes aften


