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Menighedsnyt
Marts

Den skønne vårtid snart igen er inde,
hver blomst vil spire frem af jordens skød.
Hver lille fugl til sig og sin veninde
vil bygge rede både lun og blød.

Cathrine Poulsen

Det er en dejlig tid, vi går i møde. Lyset er 
ved at vende tilbage, livet myldrer frem både 
i plante- og dyreverdenen. Vi glædes og be-
kræftes ved det skønne i naturen.

Hvert år minder foråret os om, at det er Gud, 
som har skænket os livet – både vores eget – 
og det, vi møder i naturen. Og Gud har selv 
sagt i skabelsesberetningen, at det er såre 
godt. Ja, rent faktisk har Gud skabt naturen, 

for at vi skal leve i smukke omgivelser, som 
ville gøre os godt og bringe fred og ro i sjæl 
og sind.

Det er en gave, som fortæller alle vore sanser, 
hvor meget Gud elsker os. Og tænk – en dag 
skal Edens have genoprettes, og vi vil være i 
en evigt blomstrende forårshave.

Jeg ved en dejlig have,
hvor roser står i flor;
den skabte Gud til gave
for alle børn på jord.
  L.Budde

Lillian Sandbeck Jensen



Jeg ser dit kunstværk, store Gud    
(står ikke i salmebogen).

En salme om Troen på Gud Fader  
– Skabelsen og forsynet

Tekst: Ambrosius Stub 1705-1758. 
Melodi: Salmebogen nr. 45  
Jeg går i fare, hvor jeg går.

Søndag d. 15. marts kl. 10.30-13.00  
I Vejlefjordkirken ønsker vi at skabe rammer-
ne for at Gud kan møde os, og at vores Åndeli-
ge liv kan blive næret med en god, sund kost. 

Vi anerkender dog at for familier med små og 
større børn kan hverdagen og weekenderne 
være fyldt – og Gudstjenesten Sabbats formid-
dag kan ende med ikke at blive til den åndelige 
fornyelse vi egentlig længes efter.

Derfor inviterer Vejlefjordkirken til en Åndelig 
Brunch, målrettet især unge familier. Vi med-

bringer alle lidt mad til denne fælles Brunch 
– og vi sørger for nogle aktiviteter for de 
mindste børn, så forældrene kan fokusere 
og være til stede.

Vi får Sam Leonor på besøg, der er præst fra 
Californien, USA, og som bl.a. har været taler 
ved Ungdomskongressen i Valencia, Spanien 
i 2017.

Adra har sammen med flere kirkelige 
organisationer udgivet 

»FN’s Verdensmål i 
lyset af den kristne tro«.

Formålet med bogen er 
at belyse de 17 ver-
densmål og inspirere og 
opmuntre til engage-
ment og handling såvel 
globalt som lokalt.

Bogen vil ligge i kirkens forhal og kan 
bestilles gratis på info@adra.dk eller på 
tlf. 4558 7700.

Månedens salme

Brunch, Bøn og Fællesskab

Verdensmålsbogen

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

Mobilepay 47 299 er kun til kollekt  
(Der gives ikke kvittering for kollekt)

Gaver

Sabbatsskole  kr.  4.542,00

Bibelselskabet  kr. 2.673,00

Spejderne  kr. 4.679,50

Menighedens udgifter  kr. 6.313,50

Kollekter fra januar

06./03 kl. 18.07

13./03 kl. 18.22

20./03 kl. 18.36

27./03 kl. 18.50

Solnedgang

VERDENSMÅLSBOGEN
FN’s Verdensmål
i lyset af den kristne tro

KOM & LEG 
Lørdag den 7. marts 2020 

 

Kl. 14.15 - 15.45 

i 

Vejlefjordskolens sportshal 

Trivselsgruppen ved Vejlefjordkirken 

inviterer alle interesserede børn  

til ”KOM & LEG”. 

Der vil være lege og 

konkurrencer og sjov, 

og dagen slutter med 

en forfriskning. 

 Tilmelding er nødvendig - og senest tirsdag den 3. marts 2020. 

 Det kan ske ved at skrive sig på en af listerne, som hænger i skolens SFO – 

i kirkens forhal. 

 Du kan også ringe til Preben på tlf. 2078 6423.  



Alle mandage kl. 19.00-20.30 i marts i klasseværelse 27 på skolen.

Lasse Bech vil de første tre aftener fortælle om nogle af de interes-
sante personligheder, der spillede en rolle i adventismens tidlige 
historie i Danmark. Det drejer sig om redaktøren og salmedigteren 
Peder Sørensen, sognefogeden Otto Jensen og sundhedsagitatoren 
Johanne Ottosen. 

Vibe Capion vil give holde en aften om, hvordan Gud præsenteres 
i kunsten. Endelig vil Arthur Hansen dele nogle af de ting han har 
fundet ud af om adventisternes historie i Slesvig. 

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

Udlån af kirken:  Holger Daugård · 2532 6053 · daugaardholger@gmail.com

Materiale til Menighedsnyt sendes senest 20. marts til: vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

Vejlefjordmenig-
hed kan repræ-
senteres ved 16 
delegerede. Listen 
med navne vil 
fremgå i E-nyt og 
på opslagstavlen i 
kirken inden ende-
lig godkendelse af 
menigheden.

Fredag d. 13.03.20

Vi har atter mu-
lighed for at give 
skolens elever en 
hyggelig aften. 
Skriv jer på listen 
i forhallen. Sidste 
gang må alle have 
troet at andre ind-
bød. Der blev der-
for kun et hjem, 
der havde elever 
på besøg. Det kan 
gøre bedre.  

Delegerede 
til årsmødet 
d. 20-24.maj

Hjemmenes 
aften



02. mar kl. 19.00 Studieaften: »Væveren fra Ordrup« ved Lasse Bech

06. mar kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

07. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra bekendelse til trøst 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Thomas Rasmussen  
  Mødeleder: Lise Westing 
  Kollekt: Himmerlandsgården 
 kl. 12.15 Fællesspisning + bliv lidt længere 
 kl. 14.15  Børneevent: Kom og leg i sportshallen efter fællesspisning  

kl.14.15-15.45. Se opslagstavlen ang. tilmelding.

09. mar kl. 19.00 Studieaften: »Sognefogeden fra Elling« ved Lasse Bech

11. mar kl. 14.30  Seniorerne mødes hos Lisbeth og Arne Wagenblast – Nordbygårdvej 
124. Tilmelding senest d. 09.03.20 til Lise Westing på 40192782

13. mar  Hjemmenes aften

14. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra krig til sejr 
  Fællesbørnesabbatsskole 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Joan Kristensen  
  Mødeleder: Heidi Rasmussen 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
 kl. 14.30  Åbent hus hos Berit og Preben Jalving – Stouby Kirkevej 12, Stouby 

Medbring selv forplejning.

15. mar kl. 10.30 Fællesskabsdag for unge familier

16. mar kl. 19.00 Studieaften: »Feministen, der blev udvist af Slesvig« ved Lasse Bech

20. mar kl. 19.30 Sangcafe hos Kirken og Carsten Thomsen (Vær hjertelig velkomne)

21. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra nord og syd til det herlige land 
 kl. 11.00 Skolegudstjeneste: Vejlefjordskolen  
  Mødeleder: Joan Kristensen 
  Kollekt: Vejlefjordskolen/Børneskolen 
  En lille forfriskning i forhallen lige efter gudstjenesten. 
  Globel Youth Day (skolen + menighed)

23. mar kl. 19.00 Studieaften: »Gudsbilleder i kunsten« ved Vibe Capion

27. mar kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

28. mar kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema: Fra støv til stjerner 
 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Holger Daugaard 
  Kollekt: Menighedens udgifter 
 kl. 19.30  Skolens forårskoncert: Gå ikke glip af en festlig aften med skolens 

elever, kom og vær med til at skabe den gode stemning og få dejlige 
oplevelser at tænke tilbage på.

30. mar kl. 19.00 Studieaften: »Adskilte og genforenede« ved Arthur Hansen

Kalender vejlefjord.adventistkirke.dk


