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Jeg savner at gå i kirke. Jeg savner menighed- 
ens fællesskab. Og jeg savner den ugentlige 
dialog i sabbatsskolen. Endnu ved jeg ikke, 
hvor længe endnu jeg kommer til holde den 
påbudte corona-afstand til alt dette.
   I mellemtiden er det blevet sommer – i alt 
fald sommertid, hvilket får mig til at tænke 
på, at også her er vi nødt til at følge nogle 
overordnede regler, for at undgå kaos og sam-
menbrud i samfundet omkring os.
   Danskerne tjekker i gennemsnit uret 18 
gange i døgnet. Man skulle jo helst ikke 
komme hverken for sent på arbejde, i skole, til 
spisning – eller i seng. At vi følger de samme 
timer, minutter og sekunder er afgørende i 
en verden besat af tid. Uden tid kunne, der 
jo ikke være en historie og heller ikke en 
fremtid.
   Tiden har eksisteret siden skabelsen, hvor 
Gud kaldte lyset for dag og mørket for nat, 
men først efter det babyloniske fangenskab 
begyndte man for alvor at regne med timer.
   I Danmark har vi fulgt det samme klokke-
slæt siden 1. januar 1894. Denne Gudhjemtid, 
bedre kendt som universaltid, blev fra 1980 

suppleret med det kunstige fænomen – som-
mertid.
   Sommertid eller ej – foreløbig må vi klare 
os med ’at være sammen hver for sig’. Corona 
hærger nemlig fortsat og truer den enkeltes 
helbred. Derfor ingen kirkegang, ingen hus-
møder, ingen stævner de kommende uger.
   I stedet bruger vi så internettet – på godt 
eller ondt. Godt fordi vi kan opleve at Guds 
ord stadig forkyndes. Ondt fordi det sætter 
gang i alle mulige spekulationer.
   Heldigvis har vi nu med hjælp fra Daniels 
bog, kunnet fastslå:
   Gud har styr på historien. Derfor kunne 
Jesus sige: »I skal ikke være bange. Tro på 
Gud, og tro på mig. I min fars hus er der man-
ge værelser – ellers ville jeg ikke have sagt, at 
jeg tager afsted for at gøre klar til jer. Når jeg 
har gjort det, kommer jeg tilbage og henter 
jer, for I skal være der, hvor jeg er.« (Joh 14 ifl. 
Bibelen 2020)

Jeg savner jer stadig og siger: 
På gensyn her eller der!

Walder Hartmann

Midt i en Corona tid



Det er påske alting springer ud     
(Salmebog nr. 200).

Tekst og melodi: Holger Lissner 
Han skriver om sin salme:

»Den udtrykker det overrumplende i 
opstandelsen og tvivlen, fordi ingen har 
set en opstandelse. Men vi har hørt om 
Jesu opstandelse og set livets opstandelse 
i foråret, og det vækker håbet og gør, at vi 
kan leve her med døden«.

1. februar foreslog menigheden navne til 
delegerede.

16 personer har takket ja til tillidshver-
vet. Når ny dato for generalforsamlingen 
bliver kendt kan det muligvis betyde 
ændring af deleger listen som følger her.

• Ann-Mari Eskildsen

• Anique Dorland

• Birthe Bayer

• Holger Daugaard

• Johannes Danielsen

• Knud Capion

• Kim Hagen Jensen

• Lise Westing

• Mary Skovgaard

• Marianne Rasmussen

• Pia Fisher

• Preben Jalving

• Risto Paananen

• Susse Flinker

• Vibe Capion

• Walder Hartmann 

Månedens salme

Delegerede til Adventist-
kirkens generalforsamling

Lad os i fællesskab løfte udgiften til el, 
vand, varme og rengøring.

Fastsat årlig indbetaling fra alle  
kirkegængere.

• 400 kr for studerende og pensionister
• 700 kr for alle andre 
• Gratis for børn

Hold kirken igang

Den Jyske Sparekasse:  
8131 - 6580 668273

Giro: 1551 - 630 6586

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

Gaver

Sabbatsskolen  kr. 5.583,00

Digital evangelisme  kr.  2.227,00

Menighedens udgifter  kr. 9.496,00

Elevfond  kr. 3.733,20

Kollekter fra februar

04. april  kl. 20.04

11. april  kl. 20.18

18. april  kl. 20.32

25. april  kl. 20.46

Solnedgang

Samtykkeerklæring findes i papirform på 
opslagstavlen eller på kirkens hjemmeside
vejlefjord.adventistkirke.dk/kirkenyt

Her finder du også e-nyt og menighedsnyt

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

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

Materiale til Menighedsnyt sendes senest 17. april til: vejlefjord@adventistkirke.dk

Nyttige kontaktpersoner

I perioden 22. marts - 17. april 2020

Vi skal også i år gøre hovedrent i Vejlefjordkirken.

Planen er følgende.

I uge 13 blev klinkegulvene i kirken, forhallen og handicap-området samt toiletterne i kryp-
ten ordnet med rengøring og klinkeolie.

I april måned vil der så være mulighed for at gøre rent i kirkens lokaler. Det vil være fint, 
hvis den valgte opgave er endeligt afsluttet fredag den 17. april 2020. 

Der vil af covid-19-hensyn ikke være nogen fælles rengøringsdag, så man bestemmer selv 
dag og tid på døgnet til opgaven.

Se listen med opgaver på E-nyt (uge 13) og giv Preben Jalving besked om hvad du tager på 
mobil 2078 6423 eller pja@hafnet.dk

Hvis nogen pga. sygdom får behov 

for hjælp til indkøb, og der ikke 

er familie til at hjælpe, da kontakt 

Joan Kristensen tlf. 3051 0577 eller 

joan.kristensen@adventist.dk

Hjælp til indkøb



04. apr  Aflyst

11. apr  Aflyst 

15. apr kl. 14.30  Seniorerne mødes igen onsdag hos Birgit Eskildsen Nordbygårdvej 37, 
Daugård. Tilmelding senest d. 14.04.20 til Lise Westing på 4019 2782

17. apr kl. 19.30 Fredag aftenandagt: René Bidstrup

18. apr kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema:  Hvordan Jesus og apostlene  
så på Bibelen

 kl. 11.00 Gudstjeneste: Lasse Bech  
  Mødeleder: Ann-Mari Eskildsen 
  Kollekt: Menighedsskolerne 
  Efter Gudstjenesten er der en lille forfriskning i forhallen  
 kl. 14.30  Åbent hus: Kom til en hyggelig eftermiddag hos Birgitte og Peter Bo 

Bohsen, Rosenvoldvej 16, Stouby. Medbring selv forplejning.

25. apr  kl. 09.45 Voksen Sabbatsskole tema:  Bibelen – den afgørende kilde for 
vores teologi

 kl. 11.00 Gudstjeneste: René Bidstrup  
  Mødeleder: Joan Kristensen  
  Kollekt:  Højtalere udenfor kirkesalen bl.a. 

i mødrerummet (menighedens 
udgifter).  

Kalender

vejlefjord.adventistkirke.dk

Gudstjenester og kirkearrangementer i april er kun,  
hvis det bliver tilladt at samles mere end 10 personer.

Kære alle

Vejlefjordkirken aflyser alle kirkearrangementer til og med d. 13. april 2020

Det forventes, at der herefter må samles mere end 10 personer.  
Hvis der sker ændring, vil dette blive udmeldt i E-nyt. 

Alternativ sabbatsskole og gudstjeneste 
På linket adventist.dk/webkirke vil der i denne periode være et bibelstudium kl. 10.00 og 
en gudstjeneste kl. 11.00, som også efterfølgende vil kunne ses.  

Den seneste information finder du altid på adventist.dk samt facebook.com/adventistdk

Information fra SABUS hjemmebibelklub 
sabus.dk/hjemmebibelklub har forslag til, hvordan man kan holde hjemmebibelklub

Her kommer en video, der forklarer hvor man finder ressourcer til at holde hjemmebibel-
klub: kortlink.dk/25eu8


