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Han har gjort alting godt
og rigtigt til rette tid
Prædikerens bog 3:11
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Organister i Oktober
Bibelstudium

Gudstjeneste

Dag

Organist

Organist
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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

Bestyrelsesmøde

Mandag 17/10 hos
Alina Beres.
Lendumvej 16, Thorshøj

AHA Lastbil 9/10
AHA har fået en henvendelse fra
ADRA i Beograd om, at der er
mange, som spørger eftertøj. De
har delt alt, som AHA har sendt i
foråret. Nu er der bestilt en
lastbil, som skal læsses søndag
den 09. oktober kl. 9:00 fra
deres lager (gymnastiksalen).
Alle, som har mulighed for og lyst
til at hjælpe med at læsse denne
transport, er meget velkomne. På
forhånd tak.

Høstgudstjeneste /
Fællesspisning 29/10
Den 29. har vi en
høstgudstjenste.
Mere information om det
følger.
Vi har fællesspisning i
menighedshuset efter
sædvanlige principper.

Fødselsdage Oktober
3/10 Christina Costea
4/10 Line Zenas
6/10 Jørgen Bredgaard
7/10 Gerda Møller
8/10 Hillary Oling
12/10 Doris Jørgensen
15/10 Elizabeth Andersen
22/10 Olivia Lian
23/10 Hildur Pedersen
30/10 Sheila Arboe
31/10 Lejla Hansen

Studiehefter 2023

Hvis nogen ønsker ændringer
i deres bestillinger af voksen
studiehefter til år 2023, vil
jeg gerne have besked senest
10. oktober. Mvh.
Esther Stüker

Fredag aften møde

Vores fredage bliver kortere
og kirken har arrangeret
mulighed for at mødes hvor
vi begynder sabbatten med
sang, andagt og hygge.
Fredag aften den 14.
oktober
kl. 19 mødes vi hos Jette og
Finn Nielsen, Klarupvej 195,
Tårs.
Kontakt Jette hvis vi kan
mødes hos dig en fredag
aften.

Kor

Støttemedlemskab
Nu er den nye spejdersæson i gang, og derved er tiden
for at gentegne eller tegne nye støttemedlemskaber
kommet.
•
Se dette støttemedlemskab som en investering i
menighedens og syvendedagsadventistkirkens
børn og unge mennesker.
•
Et medlemskab koster 100 kr. pr. person for
sæson 2022/23, og alle kan være
støttemedlemmer, fra den nyfødte til den 110
årige.
•
Betaling kan ske på mobile pay 93975003 eller
som bankoverførelse 7428 - 0001406160
•
Vi er taknemlige for den støtte vi får, og den
gavner både vores lokale Vendelbo trop og
korpset på landsplan.
•
Jo flere medlemmer vi har, jo bedre er vi stillede
korpsmæssig mht. tilskud, som giver mulighed
for at lave landslejrene og andre ture.

Vores kor samles hver sabbat efter
gudstjenesten (hvis der er
mulighed for det) hvor vi bruge 30
min max til at øve. Vi kommer til
at synge til forskellige
gudstjenester i vores kirke men
håber at vi også kan besøge andre
kirker i fremtiden. Alle er
velkomne til at synge med.
Kontakt Alina Beres hvis i har
spørgsmål.

Materiale til menighedsbladet
sendes til
edwin.man87@gmail.com
senest den 26. oktober

Tryghed i en tid med ængstelse

I salme 64 beder David en bøn til Gud om beskyttelse.
Salmen beskriver hvordan onde mennesker lægger
fælder og prøver at ramme uskyldige. David ønsker, at
Gud skal skyde sin pil imod dem… så ”de falder for deres
egne løgne, folk, der ser dem, ryster på hovedet”.
Angst er et udbredt fænomen. En ofte udefinerlig følelse
af utryghed eller usikkerhed og en frygt for at blive
overvældet af magtesløshed. Det kan være en hjælp at få
sat ord eller navn på, hvad angsten kommer af. Hvem
eller hvad der tricker den. I salmen afsløres ondskaben
og kommer frem fra sit skjul når Gud skyder sin pil imod
dem. Så ser folk dem og ”ryster på hovedet”.
Jeg ved ikke hvilken fjende du kæmper med i dit liv. Hvad
enten det er personlige angreb fra mennesker, som
undergraver eller modarbejder dig eller det er dine egne
personlige issues. Står du med udfordringer du ikke kan
overskue, familiemæssige eller åndelige
problemstillinger, der truer med at fjerne fundamentet
du står på? Så kan du bede med David, som det står i vers
2: ”Hør mig Gud, når jeg har det svært, red mit liv, …”
Og her kommer så det bibelsvers, som giver Guds løfte til
dig i vers 11: ”De gode glæder sig over Gud og søger ly
hos ham, de bliver lykkelige.”
Tal med Gud om det du frygter. Fyld dine tanker med
Hans løfter og bed ham om at gøre dine tanker rene og
dine hensigter reelle. Husk, at du er elsket af Gud og han
vil ikke slippe dig, lige meget hvordan det kommer til at
gå med det du frygter. Glæd dig over Gud. Ræk ud efter
ham og han vil give dig en lykke, som intet menneske
kan give dig.
- Flemming Pedersen
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