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”og lad os gå med stille sind 

Som hyrderne til barnet ind 

Med glædestårer takke Gud  

For miskundhed og nådesbud” 

”Miskundhed” er et ret fantastisk ord! Det siger: 

”ikke-kende-til” og handler om, at Gud ikke husker 

på alt det der er gjort forkert, det som er ondt og 

som vi har lagt over til ham. Jesus er virkelig en kær-

lig Gud! 

Det er skønt med gaver! Tag imod det nye friske 

2017 som en god gave, lige til dig og mig til at blive 

brugt i kærlighed!  

Godt nytår!  

 

 

Lad os sammen liste ind i det nye år! 

Hvorfor liste? Hvorfor ikke styrte afsted? 

Julen har været her med både travlhed og fritid og 

gaver. Den største gave er Jesus, frelseren der kom til 

jorden! Der er stadig gaver at få! Den 6. januar fejrer 

vi at de vise mænd kom med vidunderlige gaver til 

Jesus. Vi kan ikke vide det sikkert, men det er meget 

sandsynligt at disse kostbarheder finansierede Jesus 

og hans forældres flugt til Ægypten og ophold der i tre 

år, før det var sikkert for dem at vende tilbage til de-

res hjemland efter despoten Herodes’ død. 

Flugt, ak ja! Det er ikke til at komme udenom, at alt 

for mange mennesker er på flugt i verden denne janu-

ar. De har brug for gaver som sikkerhed, husly, mad 

mm.   

Alle har brug for de gaver, vi kalder livsfornødenhe-

der! Alle steder har børn brug for beskyttelse og op-

dragelse, unge brug for tryghed og udfordring, voksne 

brug for både arbejde og hvile, ældre brug for omsorg 

og plads til virksomhed, så længe kræfterne holder. 

Ikke sandt?  

VI har brug for gaver! Og alt det vi har brug for gen-

nem livet er gaver, der kommer af kærlighed! 

Kærligheden forbindes med farven rød. 

I uge 2 i det nye år mødes kristne på tværs af kirkeskel 

for at have fællesskab og bede sammen. Temaet for 

Alliancebedeugen 2017 er ”Enestående”. Bedefolde-

ren har på forsiden den skønneste røde rose. En ene-

stående blomst. En rose er en smuk gave. Roser kan 

sige mere end mange ord.  

Gud er selve kærligheden. Han elsker os betingelses-

løst. I stille eftertænksomhed kan vi opleve, hvordan 

han kommer til os, rører os, kalder på os. 

Hyrderne listede ind til Jesus: 

Vi vil rigtig gerne sige vel-

kommen til vores nye ung-

domsmedarbejder Iben 

Kragh i Vrå Baptistkirke, et 

kendt ansigt blandt os. 

Vi glæder os til at arbejde 

sammen med dig.  

Iben er ansat pr. 1.1. 2017 

på 15 timer pr. måned. 

Praktikant: 

I jan./feb./mar. Har vi en Burmesisk præst i sprogpraktik 

15 t. om ugen.  

Hun hedder Khin og bord i Hjørring med sin mand og 2 

små børn. Tag godt i mod hende.  

Ny Ungdomsmedarbejder 



28. Dec. 2016 19.00 Julefest  

 Vær med til en hyggelig aften. Lad os være 
 sammen om julens budskab.  

Søndag 1.  

 Ingen Gudstjeneste i Vrå  

Uge 1.  

Tirsdag 2. 

 Kl. 19.00 - 20.30 Spejder 

Onsdag 3. 

 Kl. 18.30 Tween klub 10-14 år 

Torsdag 5.  

 Menighedsrådsmøde 

Søndag 8. 

 10.30 Gudstjeneste v. Anne-Marie Winther,
 Nadver, Børnekirke. 

 Efterfølgende vil Anne-Marie og Søren ger
 ne inviterer til kirkekaffe på Saltebakken 44 
 i Frederikshavn 

Uge 2.  

Mandag d. 9. 

 19.00 Evangelisk alliance møde i Vrå       
 baptistkirke 

Tirsdag d. 10 

 19.00-20.30 Spejder 

Onsdag d. 11  

 18.30 Tween klub 10-14 år 

Torsdag d. 12. 

 20.00 Farsi bibel gruppe                      
 (kontakt Ali 91696801) 

Søndag d. 15. 

 10.30 Gudstjeneste v. Anne-Marie  Win
 ther, Børnekirke 

Uge 3.  

Tirsdag d. 17. 

 19.00-20.30 Spejder 

Onsdag d. 18. 

 18.30 Tween klub 10-14 år 

Torsdag d. 19. 

 20.00 Farsi bibel gruppe          

Lørdag  d. 21.               

 Rådsdag for menighedsråd og gudstj.råd 

Søndag d. 22 

 19.00 Rockgudstjeneste 

Uge 4. 

Tirsdag. 24. 

  19.00-20.30 Spejder 

Onsdag d. 25. 

 18.30 Tween klub 10-14 år 

Torsdag d. 26. 

 19.00 Storrådsmøde 

 20.00 Farsi bibel gruppe 

Søndag d. 29. 

 10.30 Gudstjeneste v. Anne-Marie Win
 ther, Børnekirke 

Uge 5.  

Tirsdag d. 31. 

 19.00-20.30 Spejder  

Januar  2017  

Kontakt  info:  

Præst: 

 Anne-Marie Winther 

 Saltebakken 44, Frederikshavn 

 Mobil: 40 32 52 81  

 amhwinther@gmail.com  

Menighedsrådsformand: 

 Tine Kragh 

 Mobil: 23 64 21 60 

 tine.kragh@dbs.dk   

Andet: 
www.vraabaptistkirke.dk 

kontakt@vraabaptistkirke.dk 

http://www.evangeliskalliance.dk/

media/18270/bedefolder%202017%20(1).pdf 

http://www.vraabaptistkirke.dk

