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I Johannes Åbenbaring læser vi i kapitel 5: 
’Lammet, det slagtede, er værdigt til at få 
magt og rigdom og visdom og styrke og ære 
og lov og pris’.

Her i denne storslåede scene fortælles der 
med følelser der spænder fra gråd og håbløs-
hed til jubel og tilbedelse. Johannes græder, 
da han ikke tror der er nogen der er værdig til 
at modtage og åbne bogen, mens de fire dyr 
og fireogtyve ældste bøjer sig for Lammet og 
synger til Lammet, der stod selvom det så ud 
som slagtet. Den sang de synger til Lammet, 
da Lammet modtager bogen fra Ham der 
sidder på tronen lyder:

’Du er værdig til at få bogen og bryde dens 
segl, for du blev slagtet, og du købte med dit 
blod, mennesker til Gud af alle stammer og 
tungemål folk og folkeslag, og gjorde dem til 
et kongeligt folk og til præster for Gud
og de skal være konger på jorden.’  
(Johs. Åb. 5.9-10)

Denne scene som Johannes ser, må gøre ind-
tryk på os. Den rummer så mange billeder,  
som vi nærmest ikke kan forklare.

Lammet, det slagtede. Mennesker fra alle 
stammer og tungemål, folk og folkeslag, 
samlet til et kongeligt folk, præster for Gud – 
konger på jorden.

Midt i en verden, der hidtil havde bestået af 
Guds folk – og så alle de andre folk.  
Midt i den verden, som Johannes kendte alt 
for godt, hvor der var fjendskab – og alt for 
lidt venskab der ser Johannes betydningen af  
hvad Jesus Kristus har gjort.

Men samtidig som vi ser dette, så overgår det 
vores forstand. Betydningen af hvad Kristus 
har gjort med sit blod kan vi have vanskeligt 
ved at forstå med vores rationelle forstand.

Så måske kalder dette billede på vores tilbe-
delse og vores sang og vores bøn, nærmere 
end på vores forstand.
Ja – hvad betyder det hvis vi tilbeder Lammet 
det slagtede, sammen med de fire levende 
væsener og de 24 ældste?
Lad os tilbede i sandhed og Ånd – for Gud 
har skabt, købt os og gjort os til præster og 
konger for Gud, der skal tjene i ydmyghed, 
efter og med dette Lams Ånd.
Guds fred.

 René Bidstrup



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.

Når vinterstorme hærger   

(står ikke i salmebogen).

Tekst: Inge Hertz Aarestrup, januar 
2009. Salmedigter og foredragsholder f. 
1943 
Melodi: Erik Sommer

Live fra Vejlefjordkirken  
Torsdag d. 06.02.20 kl. 19.00

Syng sammen aften med Kristian  
Bisgaard. I pausen er der kaffe/kage.

Entre kr. 50,-

Koncert med Linnea & Sjøli 

Torsdag d. 20.02.20 kl. 19.30. 

Ved koncerten spiller de nordisk 
musik af bl.a. Grieg og Sibelius i 
spændende arrangementer.

Der er gratis adgang til koncerten og 
mulighed for at købe duoens nye cd  
der udkom 23.01.20

En mulighed for at invitere familie, 
venner og bekendte med til to dejlige 
musikoplevelser. 

Månedens salme

Musikoplevelser i februarDen Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

HUSK altid tydelig afsender

Bankforbindelse

Sabbatsskole:   kr. 10.573,50

13. Sabbat:  kr. 4.666,00

Adventgaven:  kr. 12.265,61

ASI:   kr.  8.981,50

Menighedens udgifter:  kr.  19.685,50 

Alice Dorland har ønsket at ophøre som 

kassere pr. 01.02.20. Alice har varetaget 

opgaven i ca. 23 år. Andre familiemæssige 

opgaver vil i fremtiden fylde hendes dag-

ligdag.

Der skal lyde en stor tak til Alice for den 

indsats hun har gjort gennem tiden.

Assisterende kassere Jørgen Voldstad vil 

fortsat varetage kasserens opgaver.

Der vil i 2 kvartal blive valg til kassere for 

Vejlefjord menighed.

Kollekter fra december

Kasserfunktionen

Holger Daugård er kon-
taktperson vedr. udlån af 
Vejlefjordkirken

Udlån af kirken
07. februar kl. 17.07

14. februar kl. 17.23

21. februar kl. 17.38

28. februar kl. 17.52

Solnedgangstider Hold kirken igang



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 21. februar til:  
  Pia Fisher & Birgitte Bohsen · vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Menighedsbestyrelsen  er glade for at kunne oplyse, at Kirstin og 
René Bidstrup inden længe vil blive optaget i Vejlefjordmenighed.

mødes igen onsdag 
d. 12.02.20. kl. 
14.30 hos Ethel og 
Carsten Wærn  
Vejlefjordskolen 18

Tilmelding senest 
den 10.01.20 til 
Lise Westing  
på 4019 2782

Heidi Rasmussen,  
Vejlefjordskolen 4  
08.02.20 kl. 14.30 

Kom til en hygge-
lig eftermiddag. 
Medbring selv 
forplejning.

Delegerede til generalforsamling d. 20.-24. maj 2020 på Himmerlandsgården.

1. Ved gudstjenesten den 1. februar bliver der udleveret forslagssedler.

2. Hvert medlem kan skrive tre navne.

3. Efter gudstjenesten bliver sedlerne samlet ind.

4. Er du forhindret den dag, kan du inden da fremsende forslag til Lise Westing.

5. Yderligere information se menighedsnyt for januar og e-Nyt.

Nye medlemmerSeniorerne…

Åbent Hus

Årsmøde og Generalforsamling på  Himmerlandsgården



01. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra stolthed til ydmyghed 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Digital evangelisme 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere

03. feb kl. 19.00 Studieaften: Profeterne som Guds talerør – at tale på Guds vegne 
  Underviser: Lasse Bech

08. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra arrogance til ødelæggelse 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Walder Hartmann 
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedens udgifter  
 kl. 14.30 Åbent Hus hos Heidi Rasmussen

12. feb kl. 14.30 Seniorerne mødes hos Ethel og Carsten Wærn  
  Tilmelding til Lise Westing på 4019 2782 eller e-mail. 

15. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra selskab med løver til selskab med engle 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Mary Skovgaard 
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
  Efter gudstjenesten: En lille forfriskning i forhallen  

17. feb kl. 19.00 Studieaften: Den profetiske stemme – at tale sandhed til magten 
  Underviser: Rene Bidstrup

21. feb kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

22. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra det oprørte hav til himlens skyer 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: René Bidstrup 
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Menighedens udgifter

24. feb kl. 19.00 Studieaften: Profeterne og pagten – at kalde tilbage til pagten 
  Underviser: Eduardo Folster

26. feb kl. 19.00 Menighedsbestyrelsesmøde

24.-28.  Inspirationsuge på skolen  Dejan Stojkovic

28.-30. feb International Fodboldstævne

29. feb kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra besmittelse til renselse 
  Menighedens voksensabbatsskole i Aulaen 
  Børnesabbatsskolen lokalitet ændres ikke. 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Pavle Trajkowski 
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Vejlefjordskolenselevfond

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


