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Maj 2022

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?

Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.

Salme 121:1,2



Aktivitetsplan Maj

Information
Mulighed for elektronisk betaling af TIENDE, GAVER, SALSLEJE m.m.

Har du homebanking, kan du få arrangeret fast overførsel af 
beløb hver måned.

Kontonummer: reg. nr. 7428 konto. 1 040 001 - MobilePay: 4268 7074

Bibelstudium

7.5 Alina Beres

14.5 Marianne Lund

21.5 Lars Zenas

Gudstjeneste

Linda Møller

Marianne Lund

Lars Zenas

OrganistOrganistDag

Organister i Maj

Fællesspisning
Ingen fællesspisning i maj pga. årsmøde.

Bibelstudium kl.9:45

Dato Leder Studieleder

14.5 Solveig Lasse Bech

7.5 Costel - 

Gudstjeneste kl 11.00

Leder

Lars Zenas

Finn Nielsen

Kollekt

Lys og varme

Kor og 
musik

21.5 Lillian John Pedersen Edwin Man Kirkefond

28.5

John Pedersen

Lillian 
Sandbeck

Lasse Bech

Taler

Kor Mandag 19:00 
9. maj

23. maj

                                 Kirken er lukket pga. årsmøde 

Bestyrelsesmøde 
Tirsdag 31. Maj hos 

Jette og Finn Nielsen



Årsmøde 

HIMMERLANDSGÅRDEN 25.-29. MAJ
Det er 3 år siden, vi sidst var samlet til årsmøde på Himmerlandsgården. 
Efter to aflysninger på grund af pandemien længes vi efter at mødes igen. 
Det bliver en fest at samles igen, som det fællesskab vi er. Efter en tid med 
afstand og aflysninger trænger vi et gensyn med hinanden. I den tid, hvor vi 
har måttet undvære hinanden, er vi blevet mindet om, hvor vigtigt 
fællesskabet er. Når vi nu kan se frem til at mødes igen, bliver vi også 
mindet om det større håb, vi har.  Temaet i år er  “Det store gensyn” 

Fødselsdage maj
3/5 Maggie Larsen

4/5 Sang Cen Hrang 
9/5 Marie Lund

13/5 Michelle Lian
17/5 Thomas Orkild

18/5 Ditte Lovmand 80
18/5 Lillian Pavlovic
19/5 Dominic Vuga
21/5 Aurelian Susan
23/5 Bjarne Jensen

25/5 Innocent Oling

Nørkle klubben
5. Maj hos Esther Stüker

19. Maj hos Marianne Lund 
-  kl. 19:00 -

Vendelbo Trop

Midsommerhygge
Lørdag den 18.juni 2022 inviteres 
ALLE til midsommerhygge på 
Krogsholt. Vi mødes først til 
nåleuddeling for vores spejder, 
efterfølgende er der hygge med 
sang og musik, leg på plænen, 
aftensmad og senere hygge 
omkring bålet. Der vil være 
snobrødsbagning. Mere info 
senere.. 

Løvspringstur
Så er det forår igen og bøgen er 
sprunget ud. Derfor vil vi, 
traditionen tro,  igen i år invitere 
alle på løvspringstur i Tolne skov 
7/5 kl 15. 



Materiale til menighedsbladet 
sendes til 
edwin.man87@gmail.com

Menighedens præst
Flemming Pedersen
Tlf.: 21915110
flemming.pedersen@
adventist.dk

Menighedsforstandere
Niels Jacob Lund
21469982
nielsjacoblund@yahoo.dk

Lars Kammersgaard Zenas
22660075
larszenas@hotmail.com

Edwin Man
20481777
edwin.man87@gmail.com

Sekretær
Niels Chr. Rasmussen
30523447
niels.chr.rasmussen@gmail.com

Kasserer
Erik Leander
98980494/29 11 69 68
ErikLeander@mail.dk

Sabbatsskolen
Lillian Pavlovic
30204288
lillian@pavlovic.dk

Organist
Marianne Lund
24 40 02 54
m.lund@dadlnet.dk

Tropsfører
23371597
Julie Hauvre
julie@hauvre.dk

Et par ord fra naturen
 
Maj er en herlig forårsmåned. Der sker bare 
så mange skønne ting udendørs, så man kan 
have svært ved at følge med, når man også 
skal passe sit arbejde. I Jeremias Bogs ottende 
kapitel er Gud vildt frustreret over at jøderne 
ikke vil omvende sig fra deres afgudsdyrkelse 
og være Guds folk. Han bruger et billede fra 
foråret i naturen til at beskrive det:
 
”Endog storken på himlen ved, når tiden er 
inde; duen og svalen og droslen passer selv 
tiden, når de skal komme. Men mit folk ved 
ikke, hvad Herren har krav på.” Jer 8, 7
 
Når du oplever fuglenes træk, redebygning og 
dejlige sang, så lad det inspirere dig til at 
forny din beslutning om at være ærlig i dit 
forhold til Gud. Er der noget i dit liv, som du 
ikke har talt ud med Gud om, så har du 
muligheden nu. Tiden er inde til at lad Gud 
være med i dit liv. 

God maj


