November 2022

December 2022

05-11-22 Hygge/Filmaften for de unge, i kirken.

04-12-22 kl.10.30 Nadvergudstjeneste

06-11-22 kl. 14:00 Nadver og Alle Helgen Gudstjeneste

v/ Anne-Marie Winther

v/Anne-Marie Winther.
Vi mødes i kirken til mindegudstjeneste. Efter kaffen går vi

11-12-22 kl.16.00 ”Vi synger Julen ind. ”

til kirkegården i Vrå og tænder lys på gravene. En dag, hvor

Lucia og Risengrød

vi giver plads til at dele minder, sorg og glæde.
13-11-22 kl. 10:30 Gudstjeneste v/Søren Thomsen

18-12-22 kl. 19:00 Gospelkoncert med Pandrup Gospelkor

18-11-22 kl.19:00 Lovsangsfest

24-12-22 kl. 15:30 JULEAFTEN GUDSTJENESTE

"Mens lysene brænder"

v/ Anne-Marie Winther

20-11-22 kl. 16:00 Menighedsmøde med valg, spisning kl.
18 og derefter Gudstjeneste kl. 19:00 v/Iben Kragh.
25-11-22 kl. 18:00 Juleværksted
27-11-22 kl. 10:30 Dåbs Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther

Søndag d. 8. jan 2023 kl. 10:30 er der Gudstjeneste i Vrå Baptistkirke.

Glad med vilje!
Ved du at glæde er en kilde i ørkenen og en vej i vildmarken?
Glæde er Guds mirakuløse, uudslukkelige nærvær i dit og mit almindelige liv!
Du og jeg har et kald til at være glade. Ikke nogen udvendig, påtaget glæde. Der
er ikke noget kunstigt eller søgt ved den dybe glæde.
En studerende fortæller: På rektors kontor, fyldt med eksamensbeviser og udmærkelser hang et billede af Jesus, der slog nakken tilbage og slog en glad latter
op. Under billedet stod der:
”Din Gud fryder sig over dig!”
Ved du, at glæde er et af Guds kendetegn? Glæde er en del af Guds karakter. Der
er en dyb glæde i alt det Gud er og gør, en ægte begejstring.
Og det helt særlige og mærkelige er, at det der fylder Gud med glæde er hans
skabning: OS, dig og mig!
”Glæd jer altid”, står der i bibelen, ”lad alle mennesker mærke, at I har et mildt
sind.”
Forfatteren C.S. Lewis sagde det sådan: ”Det er en kristen pligt for alle, at være
så fulde af glæde, som de kan være.” ”Jamen dog”, tænker vi, ” hvad nu med
livets jammerdal og alverdens bøvl”? Ja, de er der jo! De er der og de skal ikke
tage glæden fra os!
Allehelgen er tiden til at glæde sig over vore døde. Mindes og glædes.
Som kristne tror vi på, at vore kære får et evigt efterliv med Gud i himlen – stedet hvor der ingen sorg, pine og mørke skal være, som der står i Johannes’ Åbenbaring.
Adventstiden og juletiden er fuld af forventningens glæde. Der er så meget at
håbe på og glædes over. Ingemann skrev i 1839 i salmen ”Julen har bragt velsignet bud”:
Glæden er jordens gæst i dag
Med himmelkongen den lille;
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
Med duen til julegilde!
Dans lille barn, på moders skød,
En dejlig dag er oprunden,
I dag blev vor kære frelser fød,
Og paradisvejen funden!
Det er selve julens kærne: Glæden, som jordens gæst, fordi frelseren, Jesus er
født. Gud åbenbarer sig og viser sin kærlighed. Han gør det med glæde. Dyb og
varm glæde på trods af alle svære livsomstændigheder. Ved du at glæde er en
kilde i ørkenen og en vej i vildmarken?
Glæde er Guds mirakuløse, uudslukkelige nærvær i dit og mit almindelige liv!
Glædelig advent – og juletid!

Anne-Marie præst
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