NYHEDSBREV
April 2018
INDSAMLING
1. søndag i måneden samler vi ind til et projekt.

April måned er det til Bibelselskabet
De øvrige søndage samler vi ind til Kirkens drift.

Farsi Bibelgruppe
Kontakt Shahoo Maleki på også: 50 25 96 52
Mødes hver mandag kl. 16.

Datoer for byggeri
Hver mandag efter fyraften med
fællesspisning kl. 18
Hver lørdag kl. 8 Dem der har mulighed for det
mødes og bygger videre..

Følg med i Facebook gruppen;
Vrå Baptistkirke for yderligere info

God Arbejdsløst!!
K o nt akt info :
Præst:
•
•
•

Anne-Marie Winther
Saltebakken 44, Frederikshavn
Mobil: 40 32 52 81 — amhwinther@gmail.com

VRÅ BAPTISTKIRKE

Uge 13
Søndag 1. 10.30 Påske Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Nadver, Børnekirke
Uge 14
Mandag 2. 19.00 M.A.C. holder Påskeferie
Tirsdag 3. 19-20.30 Spejder
19-21 Tweenklub 10-14 år.
Søndag 8. 19.00 Gudstjeneste v. Hans Thomsen
Uge 15
Mandag 9. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 10. 19-20.30 Spejder
19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Søndag 15. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Børnekirke
Uge 16
Mandag 16. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 17. 19-20.30 Spejder
Onsdag 18. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Søndag 22. 19.00 Aftenandagt v. Frank og Tom
Uge 17
Mandag 23. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 24. 19-20.30 Spejder
Onsdag 25. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Torsdag 26. 19.00 Ekstra Førermøde
Søndag 29. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Børnekirke
Uge 18
Mandag 30.19.00 M.A.C. i Hjørring,
Spisning kl. 18.00

Menighedsrådsformand:
•

Tine Kragh
• Mobil: 23 64 21 60 — tine.kragh@dbs.dk

Andet:

Formiddagsgruppe i April
Hos Asta Jørgensen, Sdr. vråvej 1, 9760

kontakt@vraabaptistkirke.dk

Onsdag kl. 9.45-11.15

Anne-Marie Winther er på præstekonvent d. 30-4 til 3-5

Kontakt Anne-Marie Winther

I år falder påskedag på søndag den 1. april. Så
kunne der måske være nogen, der spøgefuldt
ville sige at Jesu opstandelse er en aprilsnar?!
Men det er lige der, troen gør en forskel, så vi
ikke skal lade os narre. Det er troen der oplever
Jesus Kristus som opstanden. Selv om der var
mennesker, der så Jesus lyslevende efter hans
opstandelse de 40 dage mellem hans opstandelse inden hans himmelfart, så er det stadigvæk
troen, der oplever Jesus som opstanden. Denne
opstandelsestro er det, som giver hele fundamentet for kristendommen. Hvis ikke Jesus er
opstanden, er vores tro tom, siger Paulus i 1.
korinterbrev.
Jesus er opstanden, og Livet har vundet over
døden. Hvilken glædelig lettelse!

Påskefortællinger
"Ni noveller om opstandelser". Læs dem højt og
brug dem. De taler ind i børn og unges verden
om emner som skam, skyld, svigt, sygdom og
tab, men frem for alt om opstandelse og liv.
Iben Krogsdal fortæller, at hun med de ni noveller har ønsket at trække evangeliet ned fra
de ofte lidt fjerne kirkelige abstraktioner og
helt ind i konkrete erfaringer af smerte, sygdom, skam, skyld og svigt. Og når det svære i
livet - alt det, som opstandelsen svarer på - bliver konkretiseret, så bliver det ofte mere voldsomt, end hvis man holder sig til at fortælle bibelhistorie eller bevæger sig i et rent mytologisk univers.

For mig, fortsætter Iben Krogsdal, har anliggenJeg kan anbefale spændende ny påskelæsning,
det været, at evangeliet og livet mødes i et båsom ikke kun er for unge:
de magisk, mytisk og realistisk univers. Også
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har skre- selvom det gør ondt. Og egentlig har jeg ikke
vet: "Ni noveller om opstandelser", som nu kan gjort andet end at tage det alvorligt, at der
hentes på hjemmesiden ”Konfirmand.dk”. Det
hver dag er tusinder af børn, der bliver mobbet,
er fortællinger om skyld, svigt, skam og tab udsat for svigt, er deres egne dommere og bæmen også ni fortællinger om opstandelsens håb. rer sorg efter skilsmisser, sygdom eller tab. Jeg
tror, det er uhyre vigtigt, at vi i kirken - i forkyndelse og poesi og fortællinger - tør tale ret
konkret om sorg, skyld, skam, død, afmagt og
Mors kraft: Sygdom, død og opstandelse
svigt, for først med afsæt i vores mest fundamentale livserfaringer kan vi for alvor forkynde
Hjertet: Fysisk død, mening og opstandelse
opstandelse.
Tanden: Stedfortrædende lidelse og opstandelse
Fra himlen: Skyld, tilgivelse og opstandelse
Valget: (Selv)dom, skam og opstandelse
Firestjernet i Barcelona: Svigt, afmagt og opstandelse
Tasken: Synd, tilgivelse og opstandelse
Hjælp: Det onde, frygt og opstandelse

Find dem på: http://www.konfirmandcenter.dk/andagt/
fortaellinger/paaskefortaellinger/

Fred og alt godt Anne-Marie Winther

