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Mine kære, når 

Gud har elsket 

os således, 

skylder vi 

også at elske 

hinanden. 

Ingen har 

nogen sinde 

set Gud, men 

hvis vi elsker 

hinanden, 

bliver Gud i 

os, og hans 

kærlighed er 

fuldendt i os.

1. Joh 4,11-12



 Gudstjenestekalender
SABBATTEN DEN 7. NOVEMBER

09:30 Bibelstudium: Flere lærdomme fra den store lærer

10:45 Gudstjeneste: Forstanderne (kollekt: Bedeugeoffer/Global Mission)

SABBATTEN DEN 14. NOVEMBER

09:30 Bibelstudium: Flere lærdomme fra den store lærer

10:45 Gudstjeneste: Bjørn Ottesen (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 21. NOVEMBER

09:30 Bibelstudium: Uddannelse og frelse

10:45 Gudstjeneste: Lillian Jensen (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 28. NOVEMBER

09:30 Bibelstudium: Menigheden og uddannelse

10:45 Gudstjeneste: Karsten Rytmann de Lange (kollekt: Kirkens

SABBATTEN DEN 5. DECEMBER

09:30 Bibelstudium: Uddannelse i humaniora og videnskab

10:45 Gudstjeneste: Eduardo Folster (kollekt: Adventgave)

SABBATTEN DEN 12. DECEMBER

09:30 Bibelstudium: Den kristne og arbejde

10:45 Gudstjeneste: Line Nielsen (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 19. DECEMBER

09:30 Bibelstudium: Sabbatten: at erfare og leve i ...

10:45 Gudstjeneste: Thomas Rasmussen (kollekt: Menighedsudgifter)

SABBATTEN DEN 26. DECEMBER

09:30 Bibelstudium: Himlen, uddannelse og evig lærdom

10:45 Gudstjeneste: Arr. lokalt (kollekt: Kirkens vedligehold)
Kirkens MobilePay

60301
husk at skriv kommentar

Host eller nys  
i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand og bed andre 
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd

Ny coronavirus
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Fra og med 2. januar 2021 bliver mødetidspunkterne  
rykket 15 minutter frem.  
Sabbatsskole vil altså starte 09:45 og gudstjeneste 11:00.

NYT

vedligehold)



Kontaktpersoner
Forstandere: Poul Spanggaard, 2168 4269  |  Thomas Møller, 8686 7775  |  David Falk, 2144 6995

Redaktion: Benjamin Lundqvist, benja.lundqvist@gmail.com

 Deadline for næste udgave: 14. december 2020

Bankforbindelse: Jyske Bank, konto nr.: 7841 - 1015668

Arrangementer | Information

Spejder | november/december
Lørdag d. 7/11, efter kirke, husk mad

Søndag d. 22/11, 10:00 i kirken

Bob | november/december
(alle må deltage)

Onsdag d. 11/11, i kirken

Onsdag d. 25/11, i kirken

Onsdag d. 9/12, i kirken

Bedeuge | vi mødes i kirken
Søndag d. 8/11, 15:00

Fredag d. 13/11, 19:00

Der er bestyrelsesmøde 9/12  

Nadver samt julehygge og 
nytårsfest afholdes ikke 
pga. covid-19
"Nadveren er central for os, da det 
minder os om, at Jesus elsker os højt, 
og at vi er hinandens tjenere. Derfor 
har det været en svær beslutning for 
bestyrelsen, at der på grund af Covid 19, 
ikke vil være nadver i menigheden, så 
længe smittetrykket er så højt, og der 
ikke er en effektiv vaccine."  /Poul

Nyt studie i spejderhuset 
til webkirke
Da landet blev lukket ned pga. covid-19 
satte Unionen gang i webkirke - 
noget de fleste af os på et eller andet 
tidspunkt har fulgt med i. Vi har 
medlemmer som gør et kæmpe stykke 
arbejde - derfor er der blevet indrettet 
et studie i spejderhuset. Det er derfor 
ikke længere muligt at lægge ting til 
AHA i spejderhuset. Kontakt derfor 
HappyHand Ikast direkte og aftal 
med dem. 

Krav om mundbind i kirken
Det er nu påbudt at bære mundbind 
(eller visir) i kirkelige sammenhænge - 
når du går ind og ud af, samt er i kirken, 
skal du altså have mundbind på. Du 
må tage det af når du sidder ned. Dette 
varer indtil videre t.o.m. 2. januar.

Traditionen tro synger vi julen 
ind, når Vejlefjordkoret tager et 
smut forbi Silkeborg og giver 
deres årlige koncert.

Søndag
16:006/12



Himlen i min favn
Til den travle, men hyggelige juletid – læs denne smukke tekst. Maria sidder med 
det lille, nyfødte Messias i sine arme – hun har mange spørgsmål – hvor skal hun 
få svar fra? Ligesom Maria her, kan vi nok alle genkende situationer eller perioder i 
vores liv og verden, hvor uvisheden skræmmer os og spørgsmålene overvælder os. 
Roen findes i Gud, i dem omkring os – i tro og håb og kærlighed.

Hvem har tændt den stjerne, som spejles i dit øje? 
Hvem tog mørket bort i hyrdens blik, din første nat? 
Hvem har flettet kronen af strå omkring din pande? 
Hvem har ført tre vise til vor stald min kære skat?

Er du en af tusind små? Er du ham, vi venter på? 
Du mit lille barn. Fra englen kom dit navn. 
Er du jordens største skat, jeg beskytter denne nat? 
Er det selve himlen, som jeg vugger i min favn?

Hvem har vækket rædslen, som får dig til at græder? 
Hvorfor ta’r din hånd så hårdt et greb omkring mit hår? 
Skyggerne de danser, nu er englen borte 
Han sagde ord så smukke, smukkere end jeg forstår.

Er du en af tusind små? Er du ham, vi venter på? 
Du mit lille barn. Fra englen kom dit navn. 
Er du jordens største skat, jeg beskytter denne nat? 
Er det selve himlen, som jeg vugger i min favn?

Må nu dine dage, blive andres glæde 
Og må alle møder dig med kærlighed og tro 
Aldrig skal jeg glemme, ordene jeg hørte 
Hvad der så end sker os, vil de give kraft og mod

Er du en af tusind små? Er du ham, vi venter på? 
Du mit lille barn. Fra englen kom dit navn. 
Er du jordens største skat, jeg beskytter denne nat? 
Er det selve himlen, som jeg vugger i min favn?

Hvem har tændt den stjerne, som spejles i dit øje 
Himmeldiamanten, over staden Betlehem.

Lyt til sangen,  
eventuelt sunget  
af Carola eller  
Oslo Gosple Choir,  
på nettet.


