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Leg, læs og vær til!
Det er sommer, og for mange er det ferietid! Spejderne er
på lejr i Øksedal i uge 27 og har et rigtigt tegneserietema
som overskrift:
”Det er sommerferie, vi daser derhjemme,
Derfor er det så vigtigt at bruge den på noget, der rykker…..
f.eks. SPEJDERLEJR”

Den originale sang om de to brødre Phineas og Ferb, deres venner og deres teenagebefængte storesøster Candice
siger ”for skolen vil slå det i stykker”, og så går de ellers i
gang med den store raketvidenskab og opfinder ting, som
man ellers kun ville kunne se på Aalborg tekniske universitet i en bleg efterligning. Fantasien har ingen grænser.
Børnene har lært alt muligt godt i skolen, og nu får al den
viden afløb i leg.
Leg!
Skoleferie, ahhh! For de fleste vel at mærke. Bare der nu
bliver tid til at lege for ALLE børn og voksne denne sommer! ”Al leg er grundlag for videre udvikling. Vi skal lege før vi når puberteten bl.a. med boldspil, som øger koncentrationen” siger en pædagogisk læresætning, jeg har
siddende på en post-it bag på døren, hvor de vigtige ting
står.
Læs!
Bogen er ikke død. Prøv bare at tjekke reklamerne både
fra forlagenes hjemmesider og fra supermarkederne! Det
vælter ind med gode ideer til ferielæsning – og for en
bogelsker er det som fredagsslik: uimodståelig, længselsvækkende og hyggeligt!

Uge 26
Søndag 1. 14.00 Åbningsgudstjeneste på Øksedal,
nadver V. Anne-Marie Winther og Søren Berg
(Ingen GT i Vrå)
Uge 27
1. - 7 Spejderlejr i Øksedal
Søndag 8. 10.30 Sommerandagt
v. Anne-Marie Winther
Uge 28
Søndag 15. 10.30 Sommerandagt
v. Helene Christensen og Arne Munch
Uge 29
Søndag 22. 19.00 Gudstjeneste på Sommerstævne
Lindenborg. (Ingen GT i Vrå)
Uge 30
22. - 28. Sommerstævne Lindenborg
Søndag 29. 19.00 Sommerandagt
v. Anne-Marie Winther

Bibelen. Prædikanten D.L. Moody sagde om den:
”Bibelen skal ikke forøge vor viden, men forandre vores
liv”. Bibelen – ikke mindst i de nye oversættelser, er god
sommerlæsning. Bibelen er nem at have med overalt ved
at downloade appen ”You Version” – på din smartphone.

K o ntakt info :

’Vær til!

•

Tomas Sjödins bog: ”Der er så meget, vi ikke er nødt til”
fra Boedals forlag er et godt springbræt til fordybelse på
en letlæst måde. Små gode opskrifter på hvilens betydning for at være til og lære at ånde frit. Hvad skal du i ferien?

Menighedsrådsformand:

Jeg ønsker dig mange timer med at LEGE, at LÆSE eller
LYTTE og med at VÆRE TIL!

kontakt@vraabaptistkirke.dk

Anne-Marie Winther

Præst:
•
•

•

Anne-Marie Winther
Saltebakken 44, Frederikshavn
Mobil: 40 32 52 81 — amhwinther@gmail.com
Tine Kragh
• Mobil: 23 64 21 60 — tine.kragh@dbs.dk

Andet:

Præsten: Anne-Marie Winther holder ferie 28-29
Samt på Spejderlejr uge 27 og Sommerstævne i uge 30

