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Renovering af toiletter…
Arbejdet går stille og roligt fremad.. Husk at følge
med på facebook og mail hvornår der arbejdes..

Kom ned og giv en hånd med eller se hvordan det
skrider frem..

Der er fællesspisning hver mandag for alle

Uge 9
Søndag 3. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther
Uge 10
Mandag 4. 18.00 Fællesspisning i Kirken
19.00 M.A.C i Hjørring, Spisning kl. 18.
Tirsdag 5. 17.30-19.00 Klynge og Flok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 10. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther
Frokost og Menighedsmøde Vel mødt til

fælles forum for kirkens nutid og fremtid.

Messy Church - 29. Marts
”Rod i kirken”

16.45 Kaffe og saft
17-18 Program
18.00 Spisning
20 kr. for voksne
Gratis for børn

Bibliodrama 17. marts 2019 kl. 19
Bibliodrama er en helt unik måde at tage bibelens fortælling til sig. Bente Højris, som til dagligt er præst i Brovst
baptistkirke, er uddannet i brug af Bibliodrama. Bente
kommer til vores kirke den 17. marts kl 19 og vil tage os
med ind i en spændende dramatisering af en bibelfortælling. Det bliver en intens aften, hvor du får en særlig mulighed for at få bibelhistorien ind under
huden.
Bibliodrama giver mulighed for at søge
dybden både i sig selv, i forhold til andre
mennesker og i forhold til Gud.
Se mere på bibliodrama.dk

Uge 11
Mandag 11. 18.00 Fællesspisning i Kirken
19.00 M.A.C i Hjørring, Spisning kl. 18.
Tirsdag 12. Formiddagsgruppe i kirken
9.30-11.30, for alle der har tid og lyst.
(kaffe 10 kr.)
17.30-19.00 Klynge og flok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 17. 19.00 Bibliodrame v. Bente Højris
Uge 12
Mandag 18. 18.00 Fællesspisning i Kirken
19.00 M.A.C i Hjørring, Spisning kl. 18.
Tirsdag 19. 17.30-19.00 Klynge og flok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 24. 10.30 Gudstjeneste
V. Søren Thomsen
Uge 13
Mandag 25.18.00 Fællesspisning i Kirken
19.00 M.A.C i Hjørring, Spisning kl. 18.
Tirsdag 26. Formiddagsgruppe i kirken
9.30-11.30, for alle der har tid og lyst.
(kaffe 10 kr.)
17.30-19.00 Klynge og flok spejder
19.00-20.30 Trop
og Gruppe spejder
Fredag 29. 16.45 Messy church
Søndag 31. 10.30 Gudstjeneste v. Lars Bavnbæk

Et godt ord…
Fastetid
Påsken falder ualmindelig sent i år. Vi når helt
hen i midten af april, før den kommer; men først
kommer fasten. Der er 40 dage fra fastens begyndelse og til påske, så det har lange udsigter. Og
det er meningen med fastetiden! Lange udsigter.
Tiden er inde til at gøre sig klar til påske. Påske er
kirkens store højtid, som handler om forsoning og
frelse gennem Jesus. I vores kirke vil vi arbejde
med et meget velklingende fastemateriale i år.
Den lille fastebog, som Baptistkirken i Danmark
har udgivet i år hedder ”Lovsynger Herren”.

Den starter askeonsdag den 6. marts og slutter palmesøndag den 14. april. For hver dag har en person valgt en salme eller sang og giver en kort personlig refleksion på den valgte sang. Gudstjenesterne i fastetiden vil tage afsæt i ”Lovsynger Herren”. Formiddagsgruppen vil den 12. og den 26.3.
arbejde med ”Lovsynger Herren”. Se hæftet i kirken!
Selv om fastetidens opfordring er afkald og eftertænksomhed, er det frit for os at fråse i lovsang.
Kirkens dejlige lovsangskor leder os i søndagens
lovsange. Når du sidder og reflekterer over en salme, fråser du i lovsang, Salmernes bog i bibelen er
fuld af både klagesange og lovsang. Den salme
eller sang, der nynner i dit hoved, brug den her i
fastetiden til at løfte dit hjerte!
Sangen kan være med til at løfte din sjæl til Jesus
med al den glæde, fortvivlelse og håb et menneskehjerte kan rumme. Vov at synge i denne fastetid!
Fastematerialet ”Lovsynger Herren” kan downloades på Baptistkirken i Danmark’ hjemmeside på
”køb fastehæfter”
K o nt akt 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:
kontakt@vraabaptistkirke.dk

Her er salmen til 6. april taget fra ”Lovsynger
Herren”:

Troels Thorndal var en gudbenådet baptistpræst
og provokatør med en sjælden evne til at formidle tro igennem ord. Han døde desværre alt for
ung – 46 år – i 2013, men han har blandt andet
efterladt os denne skønne salme. (Lone MøllerHansen)
Besøg os i dag, du Hellige Ånd, lad os ikke livsmodet
miste, for byrdernes bjerg og tingenes ton gør hjerterne tunge og triste. Vi kender dit ry som skaber af
gry og talsmand fra Gud i det høje. Du lokker os
blidt at vove det skridt Guds rige at have for øje.
Besøg os i dag, du Hellige Ånd, vi kalder på dig i vor
midte. Vi råber og beder og rækker vor hånd med
hjerter i tvivl, sønderslidte. Vi mærker det godt, at
gråt står i gråt, og hjerterne mærk’lig alene. Vi håber på dig, din glæde og leg, din kærlighed os at
forene.
Besøg os i dag, du Hellige Ånd, du skaber af pinselig
flamme. Forny vore stivnede menighedsbånd! Befri
os fra viljerne lamme! Skab frihed i os det sløve til
trods, at vi vore rammer tør sprænge og råbe det ud:
Der findes en Gud, der evner det mørke at flænge
Troels Thorndal, 1993

God fastetid med glædesgivende lovsange!
Anne-Marie Winther

INDSAMLING
Dansk Økumenisk Kvindekomite: Baptisternes
kvindearbejde i Rwanda.

Mobile Pay 61 45 97 60
Har du brug for at tale med nogen om hvordan du bliver
fast giver til kirkens mission, så ring gerne til Mogens
Pedersen: 20 75 26 58.

TAK for en god gave!

