
Vi har lige været igennem hyggelige oktober med alle de smukke farver, varme i solen, når 
den var fremme, og for os skolefolk en tiltrængt efterårsferie. Nu sætter den mørke tid for 
alvor ind, vi er skiftet til vintertid, og vi skal til at vænne os til, at de lyse timer for alvor er 
blevet reduceret. November er mørk, våd og blæsende, og nu er det, at vi skal til at finde 
hyggelysene frem. For mange kan det være en svær måned at komme igennem, inden julen 
for alvor sætter ind. Faktisk bliver vi mindet om julen hele november, og nogle bruger 
mange kræfter på ikke at blive fanget ind i for tidlig jul. Andre sætter en ære i at være færdig 
med at købe julegaverne inden måneden er omme. Jeg tror, at jeg i år vil vælge det hold, der 
nyder alt det hyggelige, at være sammen med familie og venner, tænder lys og lave simrem-
ad gerne til tidlig julemusik. Det får mig til at være taknemmelig for livet, også selv om det 
er mørkt og koldt udenfor. Grundtvig siger det så godt og rammende i salmen:

Skyerne gråne og løvet falder,
Fuglene synger ej mer,
Vinteren truer, og natten kalder,
Blomsterne sukke: det sner!
Og dog bærer blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
Dagene længes på ny,
Solskinnet vokser, og vintren endes,
Lærkerne synge i sky;
Derfor bærer blus vi med glæde!

Bethlehems-barnet i krybberummet,
Det er den evige vår,
Troende hjerter har det fornummet: 
Jul gør lyksaligt nytår.
Derfor bære blus vi med glæde!

Lad os hjælpe hinanden med at bære blus 
med glæde, det er lige, hvad vi har brug 
for nu. Glædelig november.    

Susse Flinker

AdventistkirkeVejlefjord 2019

Menighedsnyt
November



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

(står ikke i salmebogen)   
Du skjuler dig i lyset

du gådefulde Gud, dog kender vi din 
vilje: at vi skal leve ud den kærlighed, der 
strømmer imod os dag for dag

Tekst: Holger Lissner 1997
Irsk melodi: ”The Salley Gardens”

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. 4.105,00

13. sabbat:  kr. 1.860,50

Elevfond:  kr.  12.332,50

Chad:   kr. 2.398,00

Menighedens udgifter:  kr. 6.028,50

Sabbatten den 09.11.19 kl. 14.30  
hos Signe og Walder Hartmann 
Kærsangervej 4, Daugård

Medtag selv det du vil spise/drikke. 

onsdag d. 13.11.19 kl. 14.30 hos Robert 
og Doris Svendsen Tranevej 19, Daugård

Tilmelding senest d. 11.11.19  
til Lise Westing på 40192782

Kollekter fra September

Holger Daugård er kontaktperson vedr. 
udlån af Vejlefjordkirken

Udlån af kirken

Åbent hus

Seniorerne mødes

01. november kl. 16.41

08. november kl. 16.27

15. november kl. 16.14

22. november kl. 16.04

29. november kl. 15.57

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

Nyttige kontaktpersoner

Torsdag d. 28.11.19. kl. 19.30  
er vi alle indbudt til den årlige Advent koncert 
v. Carsten Thomsen, kor 4 og andre solister.

Der venter os en dejlig aften, som optakt til 
adventstiden. Inviter venner og bekendte med 
til denne aften.

Fredag d. 29.11.19. kl. 19.30  
Vær med til at give eleverne en hyggelig aften. 
Nogle har måske lyst til at prøve en anden 
måde af afholde den på, ved at flere familier 
kan gå sammen om opgaven.

Se opslagstavle med tilmelding.

Advent koncert

Hjemmenes aften

i lokale 27 på 
Vejlefjordskolen   
kl. 19.00-20.30

I november vil der være  
3 studieaftener, der belyser 
nogle af bibelhistoriens 
kvindelige personer.

Lasse Bech vil lede os i 
et studium af personerne 
Ruth og Hagar, der begge 
er hedninge, der sniger sig 
ind i en fortælling, hvor 
slægten og etniciteten spiller 
en rolle.

Eduardo Folster, der er præst i 
Vejle vil lede os i et studium af 
Rebekka, og vise os hvordan teksten 
formidler hende som en matriark i en 
patriarkalsk fortælling.

Bemærk, at der ikke er studieaften 
mandag den 4. november, da der er 
bedemøde i Daugård denne aften.

Studieaften

Den 16.11.19 er udsat til foråret 2020

Børneevent - UDSAT



28.okt - 02. nov  Inspirationsuge på skolen  Lars Dorland

01. nov kl. 19.30 Fredag aftenandagt: Inspirationsuge

02. nov kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Overtrædelse af lovens ånd 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lars Dorland  
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Skoleprojekt ”Mere liv på fjorden” 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere

03. nov  kl. 19.00 Bedeuge: Gerda Schmidt Andersen Svalevej nr. 19 
04. nov  kl. 19.00 Bedeuge: Elsebeth og Holger Daugaard  Tranevej 21 
06. nov  kl. 19.00 Bedeuge: Mary Jakobsen Kastaniebakken 32  
08. nov  kl. 19.00 Bedeuge: Lisbeth og Arne Wagenblast  Nordbygårdvej 124

08. nov kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup 

09. nov kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Oplæsningen af Guds Ord 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: René Bidstrup  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Bedeuge offer 
 kl. 14.30 Åbent hus hos Signe og Walder Hartmann, Kærsangervej 4, Daugård 
  Medtag selv det du vil spise/drikke. 

11. nov  kl. 19.00  Studieaften: Rejser i det i 19.århundredes frie trosliv v. Lasse Bech.

13. nov kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Robert og Doris Svendsen 

16. nov kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Vores tilgivende Gud 
 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
 Efter Gudstjenesten: En lille forfriskning i forhallen  – (Børneevent UDSAT)

18. nov  kl. 19.00  Studieaften: Johanne Ottosen  
– sundhedsagitator og førstebølgefeminist. v. Lasse Bech

22. nov kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

23. nov kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Gud og pagten 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Matheus Silva  
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedens udgifter

25. nov  kl. 19.00  Studieaften: Rebekka en matriark i en patriarkalsk fortælling  
v. Eduardo Folster

28. nov  kl. 19.30 Advent koncert i Vejlefjordkirken (se side 3)

29. nov  Hjemmenes aften (se side 3)

30. nov kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Prøvelser, modgang og lister 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Menighedens udgifter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


