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den! – himmelsk glans over stalden og 
den foragtede jomfru og den beskæmme-
de mand og over barnet i krybben. Dette 
er overmenneskelig herlighed. Men som 
altid det kristelige sætter modsætninger-
ne sammen, så herligheden ikke bliver 
ligefrem at kende som herlighed, men 
omvendt, at kende på ringheden, forned-
relsen – korset der står ved alt det kristeli-
ge: således også her.” 

(Søren Kierkegaard, ”Dømmer selv! Til 
Selvprøvelse Samtiden anbefalet.” side 186)  

Søren Kierkegaard formulerede  
det på denne måde:

”Sandt nok denne fødsel har også en anden 
side at ses fra, Guds-Siden, der lyser him-
melsk herlighed over denne fødsel. Det er 
ikke som ellers, at nattens stjerner uforan-
drede lyse over jorden, nej, hans fødsel – der 
rigtignok ikke så ud som en begivenhed her 
på jorden – er en begivenhed i himlen, den 
vigtigste, og en stjerne lyser særligt over hans 
fødestad, spredende – saligt det øje, som ser 

Julehilsen fra Lasse Bech

Jesu fødsel var en kosmisk begivenhed. Himmel og jord var involveret. Perspektivet var 
vidt forskelligt alt efter om det var englene eller hyrderne, der så det. Men det var det 
samme de så, og deres verdener mødtes for en stund. Hele himlens herlighed blev åbenba-
ret, men åbenbaringen kom til udtryk i en ringe stald. Det er det store, det høje viser sig 
i det lave. Gud kommer til os som barnet i krybben. Det er det store og begribelige, der 
alligevel griber os.



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

Forunderligt at sige

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837 skrev sal-
men med udgangspunkt i Brorsons salme 
”Mit hjerte altid vanker.

Melodi: Carl Nielsen, 1919

Niels Christiansen og Heidi Mølgård 
ønsker at blive optaget Vejlefjord- 
menighed idet Århus Cafekirke nedlæg-
ges. Dato for dette kommer senere. 

Månedens salme

Nye medlemmer

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. 5.143,00

Katastrofefond:  kr.  3.697,50

Menighedens udgifter:  kr. 5.767,69

Krisecenter:  kr. 5.521,00

Det månedlige åbent hus holder juleferie.

Næste åbent hus er 11. jan. 2020  

Seniorerne mødes igen onsdag d. 
11.12.19 kl. 14.30 hos Birgit Eskildsen 
Nordbygårdvej 37. Programmet er jul, og 
alle medtager en lille gave til pakkelegen. 
Tilmelding senest d. 09.12.19 til  
Lise Westing på 40192782.

Deadlines ift. indbetaling til  
Kassereren i december 2019.

• Sidste dag for netbankoverførelser 
til Vejlefjordkirken bliver fredag  
d. 27.12.2019. 

• Overførsler skal være modtaget i 
banken d. 30.12.2019

• Kontanter modtages sabbatten  
den 28.12.2019

Kollekter fra oktober

Åbent hus

Seniorerne mødes

Kassereren oplyser



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 13. december til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Unionen har opfordret menighed- 
erne til at sætte fokus på eget 
lokalområdet.

Flere menighedsmedlemmer har 
engageret sig i arbejdet med flygtninge 
i Daugård.

Menighedsbestyrelsen har d. 30.10.19 
imødekommet en ansøgning om hjælp 
til 3 drenge fra Eritrea. De flygtede fra 
landet i 2015 og blev i 2019 familie-
sammenførte. 

Drengene er i alderen 15-17 år. Foræl-
dre og søskende har fået anvist lejlig-
heder i Løsning og Daugård.

Deres økonomi er meget beskeden. De 
er nu blevet bedet om at lave en ønske-
liste mhp at menigheden vil give dem 
en gave, så det bliver lettere for dem at 
få en god begyndelse i Danmark.

Mary Skovgaard og Preben Jalving vil 
indhente ønskerne, og sikre koordi-
nering og afklaring på hvad, der kan 
indkøbes.

Der kunne også være ønsker som 
enkelte menigheds medlemmer kunne 
tænke sig at indfri. 

Menigheden vil blive orienteret om 
ønskerne, så det bliver en god proces 
for alle.

Adventgaven 07.12.19

Den 27/12-19 til den 1/1-20 bliver der afholdt 
et stævne på Vejlefjordskolen arrangeret 
af ASI Scandinavia i samarbejde med Ad-
ventistkirken i Danmark. Der vil være in-
spirerende og lærerige møder, fællesskab og 
workshops samt mulighed for at deltage i 
udadvendte aktiviteter. 

Information om stævnet kan findes på: 
asiscandinavia.org/convention-2019

ASI-stævne på Vejlefjord



04. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

06. dec kl. 19.30 Fredag aftenandagt Thomas Müller

07. dec kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Tilbedelse af Herren 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Thomas Müller  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Adventgaven (se side 3)  
 kl. 12.15 Fællesspisning + julehygge 
   Julehygge i kirkens krypt med julens sange, en julefortælling og 

mulighed for at sende en julehilsen fx til en eller flere af menighedens 
medlemmer, som pga alderdom ikke længere har deres sædvanlige 
gang i kirken. Trivselsgruppen har lavet aftaler med oplæser, pianist 
m.m. Julekort vil være tilgængelige.

 kl. 19.00 Vejlefjordskolens julekoncert 
   Vær alle velkomne og tag familie, venner og bekendte med til en dejlig  

aften, hvor skolens elever sætter os i julestemning. (Se side 3)

11. dec kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Birgit Eskildsen (Nordbygårdsvej 37, Daugård) 
  Tilmelding senest d. 09.12.19 til Lise Westing på 40192782

13. dec kl. 19.30 Fredag aftenandagt René Bidstrup

14. dec kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Frafaldne mennesker 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: René Bidstrup  
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Menighedens udgifter

21. dec kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: At takle dårlige beslutninger 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  En lille forfriskning i forhallen efter gudstjenesten  

24. dec kl. 11.00 Julegudstjeneste: René Bidstrup  
  Mødeleder: Lise Westing

27.12.19-01.01.20 ASI stævne på Vejlefjord (Se side 3) 
  Der vil være dansk oversættelse til gudstjenesten og i løbet af stævnet. 

28. dec kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Ledere i Israel 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Christopher Kramp  
   Gudstjenesten bliver arrangeret af ASI Scandinavia. Det må forventes 

at der lægges ekstra tid til pga. oversættelse og ekstra musik.  
Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
Kollekt: ASI, der selv vælger projekter

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


