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April 19

VRÅ BAPTISTKIRKE

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Palmesøndag for

Uge 14
Mandag 1. 18/19.00 M.A.C i Hjørring.
Tirsdag 2. 17.30-19.00 Klynge og Flok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 7. 10.30 Nadver Anne-Marie Winther
Uge 15
Mandag 8. 18/19.00 M.A.C i Hjørring.
Tirsdag 9. Formiddagsgruppe i kirken
kl. 9.30-11.30, for alle der har -d og lyst.
(kaﬀe 10 kr.)
17.30-19.00 Klynge og ﬂok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 14. 19.00 Palmesøndag
Familiegudstjeneste Anne-Marie Winther

hele Familien
14. April kl. 10:30
Kom og vær med!
Påskegave +l børnene og kage +l alle!

Tirsdags-gruppe
9/4 og 23/4

Tirsdag kl. 9.30-11.30
Vrå Bap+stkirke,

Kontakt Anne-Marie
Winther

Datoer for byggeri:
Følg med i Facebook gruppen;
Vrå Bap+stkirke for yderligere info

God Arbejdslyst!!

Uge 16
Torsdag 18. kl.18.00 AGAPE
(-lmelding -l 40192646, senest mandag)
Søndag 21. 10.30 Gudstjeneste Påskedag
Anne-Marie Winther
Uge 17
Tirsdag 23. Formiddagsgruppe i kirken
9.30-11.30, for alle der har -d og lyst.
(kaﬀe 10 kr.)
17.30-19.00 Klynge og ﬂok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder
Søndag 28. 10.00: Ungdomsgudstjeneste i
Hjørring Bap-stkirke v/MAC
Kl. 19.00 Tema: ”På Herrens Mark”
v/sygehuspræst Ruth Ø. Poulsen (se omtalen)
Uge 18
Mandag 29.18/19.00 M.A.C i Hjørring.
17.30-19.00 Klynge og ﬂok spejder
19.00-20.30 Trop og Gruppe spejder

INDSAMLING
1. søndag i måneden samler vi ind +l et projekt.

7. April er det +l Forfulgte Kristne
Den forfulgte kirke er særlig udsat i Påsken

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

TAK for en god gave!

Mac – Mad About Christ
I Mac mødes vi hver mandag -l spisning klokken
18 og -l program klokken 19.
Vi har både undervisning og forskellige programmer, som kan bestå af alt fra hockey, slå kaDen af
tønden -l spilleaJen som kan bestå af Fifa men
også brætspil. Vi har et godt socialt fællesskab, og
vores fællesskab er helt specielt, fordi Gud er i
centrum. Vi er omkring 15-20 hver gang i alderen
12-23 år.
Vi har planlagt, at vi snart skal holde en weekend
for mac´ere, hvor vi skal lære hinanden endnu
bedre at kende samt lave en masse spændende
ak-viteter som svømmehal, 3-reDersmenu og
bowling. Det er d. 26-28 april, hvor Mac om søndagen d. 28 står for gudstjenesten i Hjørring Bap-stkirke. Det er fedt at komme i MAC, og vi bliver
ﬂere og ﬂere!

Kontakt info:
Præst: Anne-Marie Winther
Mobil: 40 32 52 81 —
amhwinther@gmail.com
Menighedsrådsformand: Tine Kragh
Mobil: 23 64 21 60 —
-ne.kragh@dbs.dk
Andet:

kontakt@vraabap-stkirke.dk

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen
Aalborg Universitetshospital, som taler over emnet:

”Hvilke billeder har vi mennesker af Gud,
og hvad sker der med de billeder, når vi
kommer på herrens mark”?
Lidt mere om Ruth Østergaard Poulsen:
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst
på Aalborg Universitetshospital i 18 år. Her har
hun opbygget en solid erfaring med, hvad der sker
med vi menneskers tro,
når ulykken rammer. Man
siger at tro ﬂyDer bjerge,
men måske er det omvendt: at de bjerge, vi møder i vore liv, de rokker
ved troen. Vi har alle sammen en fores-lling om
Gud. Måske også den fores-lling, at han skærmer
os mod ulykker. Og hvad sker der så, når vi alligevel rammes? Mange ”fyrer” Gud og siger, at nu kan
han passe sig selv. Man bliver uvenner med Vorherre, når man kommer på herrens mark. Det er
en meget menneskelig og naturlig reak-on. Andre
har den fores-lling at Gud straﬀer og oplever at
deres sygdom er en straf fra Gud. Denne aJen vil
Ruth komme med sine bud på, hvad vi gør, når troen kommer på prøve.
Foredraget er tænkt som oplæg l samtale senere
på aenen.

