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Et ark papir ved årsskiftet

Jeg så et ark papir tætskrevet  
med bogstaver og ord.
Grove stavefejl og sprogfejl.  
Uskønne overstregninger
skæmmende blækklatter,  
skæve streger ufuldendte sætninger.
Jeg læste og oprørtes i mit inderste.
Hvilken taskenspiller havde  
komponeret dette nonsens?
Hvilken indbildsk nar havde  
skabt dette makværk?

Da så jeg med et, hvad det var  
og rødmede af blusel og skam.
Det fuldskrevne ark var mit svundne år.  
Jeg var den lille skriver
mesteren for fuskeriet og kragetæerne.
Og længst ned på siden havde en streng 
lærer skrevet med blodrød skrift
en retfærdig dom. Duer ikke! Underkendt.
I samme øjeblik skimtede jeg en hånd, som 
rakte mig et nyt blændende  
hvidt ubeskrevet ark. 
og hørte en røst som sagde. Skriv.  
Det hvide ark var mit nyt år.

Og hånden og røsten  
var den strenge lærers,
som ville give mig endnu en chance  
før afgangseksamen, den sidste,  
den afgørende.

Da fald jeg ned på knæ  
en skamfuld lille skoledreng og bad:
”Herre, du strenge, men retfærdige lærer!
Ikke et bogstav vil jeg skrive  
uden at du holder ved penneskaftet.
Ikke en sætning uden at du former den.
Ikke et skilletegn  
uden at du godkender det”. 

Som ekkoet af et stærkt Tordenbrag  
og bruset af vældige vande
nåede mig da han røst: Skriver, skriv.
Til en stærkere hånd  
har du udleveret din pen.
Nu er du endelig moden  
til at skrive en godkendt side.
Og fyldt af en usigelig tryghed
prentede jeg de allerførste stavelser  
på det nye ark:
Se han gør alle ting nye
En pen i den store skriver hånd vil jeg være

Skriver, skriv
Skriv hurtigt, skriv hårdt, skriv brændende
O, at han vil gribe fast om mig
og med sin levende ånd.
Skrive en hellig skrift
Et Kristus-brev i mit liv
så brødrene må trøstes,  
styrkes og fornyes derved.
Så blot et eneste lille menneske
kunne takke Gud for mig.

Niels Bolander



Skulle jeg ved året stille morgen  

nr. 610 i salmebogen

Tekst: August Winding 1870 
Melodi: Ukendt

Torsdag d. 06. februar 2020 

Kristian Bisgaard med  
Syng-sammen-aften. 

Torsdag d. 20. februar 2020

Villén & Sjølin. Tværfløjte og Guitar.  

Månedens salme

Musikoplevelser i februar

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Temaet for årets tværkir-
kelige bedeuge vil være ”På 
vejen hjem”, hvor vi ser 
frem til genoprettelsen af 
vores kommende hjem på 
den nye jord, men også, at 
vi skal være hjemme i de 
fællesskaber, der er her på 
jorden.

Familien og menigheden er vore hjem mens 
vi er her, og vi skal indbyde andre ind i til at 
høre hjemme i fællesskabet med Gud.

Desuden vil der i år være anledning til at bede 
for og samle ind til kristne i Sri Lanka, der 
lever i skyggen af de grusomme terrorangreb 
påskedag 2019.

Der vil blive afholdt møder tre aftener:

Mandag d. 06. jan 2020 kl. 19.00  
Hedensted Valgmenighed i Hedensted Kirke

Onsdag d. 08. jan 2020 kl. 19.00  
Hedensted IM i missionshuset

Torsdag d. 09. jan 2020 kl. 19.00  
Vejlefjordkirken

I dagene 08.-18. jan 2020 

Hvert år i januar opfordres adventister 
verden over til at holde 10 dage med 
bøn under et særligt tema. 

I år er temaet ”At søge Guds Ånd”. 

Vi vil opmuntre alle til at tage særlig tid 
til bøn, hver dag i denne periode. Der 
er også materiale man kan bruge til sin 
andagt. 

Dette kan downloades på unionens 
hjemmeside: adventist.dk/begivenhed/ 
10-dage-med-boen

I  kirkens forhal vil der ligge et antal 
papir eksemplarer. 

Alliancemøder

10 dage med bøn

Sabbatsskole:   kr. 4.996,00

Menighedens udgifter:   kr. 10.395,50

Bedeuge/Global mission:   kr. 2.798,50

Kollekter fra november
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5.-12. januar



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 17. januar til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Nuam og Zam That Khup 
ønsker deres menighedsbre-
ve overflyttet til Vejlefjord-
menighed. 

Dato for optagelse  
kommer senere.

Ønsker du at blive undervist af om bibelens lære, så 
kontakt en af præsterne. Der vil blive arrangeret tilbud 
for hhv. teenagere, unge og voksne. Teenagerne vil blive 
kontaktet direkte med invitationer, så de kan gå til præst 
i løbet af vinteren og foråret. Der vil også være et lignende 
tilbud for unge i 15-20 års alderen. Hvis du er ældre end 
det, og overvejer at blive døbt, vil vi meget gerne give 
individuel undervisning.

René Bidstrup og Lasse Bech

afholdes i perioden 20.-24.maj 2020

Alle menigheder vælger delegerede til generalforsamlingen.

Den delegerede repræsenterer ikke kun sin egen mening eller den lokalekirke, men bør se 
arbejdet som en helhed og tage ansvar for kirken som helhed.

I løbet af 1. kvartal 2020 vil der forestå valg til delegerede. 

Processen i Vejlefjord bliver følgende:

1. Det bliver oplyst i menigheden og i E-nyt, at der vil finde valg sted i forbindelse med 
gudstjenesten den 01. februar, her vil der blive udleveret stemmesedler, hvorpå hvert 
medlem kan skrive tre navne.

2. Efter gudstjenesten bliver stemmesedlerne samlet ind.

3. Hvis du er forhindret, kan du fremsende navne til Lise Westing inden 01. februar.

4. Den delegerede skal være medlem af menigheden og forventes at være tilstede under 
generalforsamlingen.

5. Menighedsbestyrelsen spørger de foreslåede kandidater i den rækkefølge, de har fået 
stemmer. Herefter bliver listen med delegerede sammensat og fremlægges for menighe-
den, så snart den foreligger.

Nye medlemmer Dåbsforberedelse

Årsmøde og Generalforsamling på  Himmerlandsgården



04. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra at læse til at forstå 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Bibelselskabet  
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere

05.-12.   kl. 19.00 Evangelisk Alliance Bedeuge 2020 
 kl. 19.00 Mandag d. 06.01.2020 – Hedensted Valgmenighed i Hedensted Kirke 
 kl. 19.00  Onsdag d. 08.01.2020 – Hedensted IM i missionshuset 
 kl. 19.00  Torsdag d. 09.01.2020 – Vejlefjord kirken.

08.-18. jan Ti dage med bøn – adventist.dk/10dage

10. jan kl. 19.30 Adventklang afholder koncert i Vejlefjordkirken. Alle er velkomne.

11. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra Jerusalem til Babylon 
  Fællesbørnesabbatsskole  
 kl. 11.00 Nadvergudstjeneste: René Bidstrup og Lasse Bech  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
 kl. 14.30 Åbent hus hos Nicoline og Nicolai Udbjørg – Vejlefjordskolen 18   
  Tag selv forplejning med.

15. jan kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Birgit Vejby – Tranevej 97 
  Tilmelding senest d. 13.01.20 til Lise Westing på 40192782 
 kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

17. jan kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

18. jan kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra hemmelighed til åbenbaring 
 kl. 11.00 Spejdergudstjeneste: Spejdergudstjeneste  
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt:  Vejlefjords spejdertrop 
  Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning i forhallen  
 kl. 17.00 Menighedens nytårsfest 
  Kom til en festlig aften. Se information og tilmelding på opslagstavlen. 
   Der er rift om pladserne, så tag en frisk beslutning og tilmeld dig 

hurtigt.

24.-26. jan Fodboldstævne 6.-9. kl. på Vejlefjordskolen

25. jan kl. 09.45 Tema sabbatsformiddag ved Paul B. Petersen  
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Paul B. Petersen  
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Menighedens udgifter 

OBS: Voksensabbatsskolen og gudstjenesten foregå i skolens aula, da skolen bruger kirken 
til de mange teenagere i forbindelse med fodboldstævnet for 6.kl-9.kl. Menigheden får besøg 
af Paul Birch Petersen fra Københavns menighed. Han vil lede os i bibelstudiet og være 
dagens prædikant. Det plejer at være rigtig hyggeligt, når vi mødes i aulaen.

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


