
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  

Vrå Baptistkirke 
-et godt sted at være 

Præst Anne-Marie Winther 

mobil 40 32 52 81 
Ring for aftale  (tirs-søndag) 

Vrå Baptistkirke 
Idræts Allé 4  
9760 Vrå  

Menighedsrådsformand  
Tine Kragh 
mobil 23 64 21 60  

Ungdomsmedarbejder 
Iben Nordlund Kragh 
Mobil 2130 7984 

April 2023 
 

Lørdag d. 1. April kl. 13:00 Bryllup 
 

Søndag d. 2. kl. 10:30 Palmesøndag Gudstjeneste 

v/Niels Villadsen Sæby 

Torsdag d. 6. april kl. 18:00. AGAPE måltid. 

 Tilmelding til spisning, til Anne-Marie W. 
 

Søndag d. 9. kl. 10:30 Påske Gudstjeneste  

v/Steen Daugaard 

Søndag d. 16. kl. 10:30 Gudstjeneste  

v/Anne-Marie Winther 
 

Søndag d. 23. kl. 19:00 Gudstjeneste  

v/Anne-Marie Winther 
 

Søndag d. 30. kl. kl. 16:00 Fællesskabssøndag.  

Spisning kl. 18:00, derefter en kort andagt v/B&U 

I fastetiden er alle velkommen i en grup-

pe med temaet: ”Havde du mig for øje”. 

Se grupperne på kirkens opslagstavle  

eller kontakt os. Køb hæftet til 50,-kr. lig-

ger i kirken. Læs hæftet online her 

https://issuu.com/metodistkirken.dk/docs/fastemateriale2023-issuu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Et øjebliksbillede til eftertanke. 

Det kan ikke lade sig gøre at afspille situationen 

igen. Begge børn er døde af sygdom, og det er 

deres mor også. Børnenes far gav mig billedet. 

Glæde og sorg og gode minder blev delt. 

Gud ser mig. Ser jeg mit medmenneske, når jeg 

møder det på min vej – i tide? 

Bøn 

Gud der ser 

Og ser med kærlighed 

Se mig nu 

Jeg har brug for dig 

(side 14 i ”Havde du mig for øje ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Kærligst Anne-Marie Winther 

Marts 2023 

 

Søndag d. 5. kl.10:30 Nadver Gudstjeneste  

v/Anne-Marie Winther. Indvielse af Lystræet. 
 

Lørdag d. 11. kl. 8:00-12:00 Arbejdslørdag  

Kom og vær med, alle kan bidrage med noget. 
 

Søndag d. 12.  kl. 19:00 Gudstjeneste  

v/Lasse Åbom. 

 

Søndag d. 19. kl. 10:30 Gudstjeneste  

v/Anne-Marie Winther 

 

Søndag d. 26. kl. 16:00 Fællesskabssøndag.  

Spisning kl. 18:00, derefter en kort andagt  

v/ Bibeltid & Kaffe  

 

 

Et godt ord…. 

 

”Havde du mig for øje” er titlen på den bog med 

inspiration til fastetiden, som vi bruger i kirken 

både til hverdag og til fest. Festen er søndags-

gudstjenesterne. 

Overordnet handler bogen om at Gud ser og 

altid har set sine mennesker lige siden skabel-

sens morgen. 

For vores vedkommende er det vigtigt at have 

blik for hinanden, som Guds elskede skabnin-

ger. Det er vores udfordring. Ingen har lyst til at 

blive overset, og vi har tendens til at se hinan-

den an, før vi godtager den anden. Intet er så 

godt, som at blive mødt med et anerkendende 

blik. 

Jeg fik et foto fra 1974 forleden søndag. Det er 

et billede af to børn, som er dybt koncentrere-

de om at synge, mens jeg spiller guitar til. Vi er 

langhårede alle tre. Vi sidder i børneværelset 

med noget sjovt douche tapet i baggrunden og 

den tids klistermærkebøger i reolen. Jeg tænker 

på, hvordan det ville være, hvis jeg kunne afspil-

le øjeblikket, høre hvad vi sang, snakke med 

denne pige og dreng igen. Hvad ville jeg sige i 

mødet med mig selv? 

 

Spejder Tirsdage:  

kl.17.30-19.00 Klynge og flok 

kl.19.00-20.30 Trop og Gruppe  

Mandage: kl.18/19.00 M.A.C i Hjør-

ring MAC er for dig det mellem 12 - 

og ja indtil du føler du for gam-

mel!  Se deres Facebook 

https://www.facebook.com/MadAboutChrist

