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JULEVÆRKSTED
Det er snart jul, og derfor har vi

d. 23.11 kl. 18.00
juleværksted i kirken. Kom og vær med til
kreative juleværksteder.
Vi starter med at spise sammen.

Lovsang
Hver 2. tirsdag øver lovsangsgruppen 19.30-21.30.
Der er ofte åben øvning hvor alle er velkommen til
at komme og lytte og tilbede. Følg med på
Facebook om hvornår

Kirke for hele familien
Fredag d. 30.11.
kl. 16.45
Kom og lyt, spis, vær
aktive sammen.
Der er plads til hele
familien
20 kr. pr voksen, børn gratis

K o nt akt info :
Præst:
•
•
•

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

Menighedsrådsformand:
•

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

Andet:
kontakt@vraabaptistkirke.dk

Uge 44
Søndag 4. 14.00 Allehelgens Gudstjeneste
v. Lars Bavnbæk
vi går sammen på kirkegården efterfølgende og tænder
lys hos dem vi det sidste år har mistet i menigheden.

Uge 45
Mandag 5. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 6. 17.30-19 Flok og klynge
19-20.30 Spejder
Onsdag 7. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Søndag 11. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Bøn i hjertet, børnekirke
Uge 46
Mandag 12. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 13. 17.30-19 Flok og klynge
19-20.30 Spejder
Onsdag 14. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Søndag 18. 10.30 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Bøn i kamp, børnekirke
Uge 47
Mandag 19. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 20. 17.30-19 Flok og klynge
19-20.30 Spejder
Onsdag 21. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Fredag 23. 18.00 Juleværksted
Søndag 25. 19.00 Gudstjeneste
v. Anne-Marie Winther, Bøn med Kristuskransen
Uge 48
Mandag 26. 19.00 M.A.C i Hjørring,
Spisning kl. 18.
Tirsdag 27. 17.30-19 Flok og klynge
19-20.30 Spejder
Onsdag 28. 19-21.00 Tweenklub 10-14 år
Fredag 30. 16.45-18.30 Kirke for hele familien

Om bøn
Alle mennesker beder! Mange beder bevidst, andre som
et skrig om hjælp i nødens stund!
Men hvad er bøn?
Bøn kan være tilbedelse, anråbelse, bøn om hjælp, lovprisning, glædesdans, tak, hvisken og mere. Det ligger
dybt i mennesket at bede om hjælp og ånde befriet op,
når en fare er drevet over.
Jeg tror, at bøn er åndedræt! Gud Herren, der skabte
mennesket gav det også åndedræt, og ligesom vi ånder
ind og ud, når vi taler med hinanden, sådan taler vi med
Gud.

At forblive i fredfyldt stilhed
Hellige Ånd, Du trøstende Ånd,
at forblive i dit nærvær
i en fredfyldt stilhed er allerede bøn.
Du forstår os fuldt ud,
og undertiden kan selv et enkelt suk være en bøn.
Taizé-bøn

Fadervor er den bøn, Jesus siger, vi skal bede og som indeholder alt det nødvendige for menneskelivet. Fadervor
er givet os som følgesvend til hele livet. Jesus går foran
med at vise, hvad bøn kan både med stor fortrolighed til
Gud og som et mægtigt våben mod det onde.

Johannes Johansen giver os ord om Gud og om bønnens
væsen gennem sin fine salme:

INDSAMLING
Indsamlingen den 1. søndag i denne måned går til
Mission i Danmark (BiD projekt)

Mobile Pay 61 45 97 60

Har du brug for at tale med nogen om hvordan du bliver
fast giver til kirkens mission, så ring gerne til Mogens
Pedersen: 20 75 26 58.

TAK for en god gave!

1. Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

2. Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.
3. Du, den højeste Guds Søn,
ét med mig i angst og bøn.
Ingen vej du kunne se,
da du bad: Guds vilje ske,
da du bad den sidste nat:
Hvorfor har du mig forladt?

4. Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!
Johannes Johansen 1989, 1990 og 1994.

Gennem november måned, vil gudstjenesterne i Vrå baptistkirke have fokus på bøn; hvad bøn kan, hvordan vi kan
praktisere bøn, Helligåndens bøn gennem os og vi skal
sammenfordybe os i dette vigtige emne.
Vi ses i kirken!
Anne-Marie

