Sommer ved havebordet.
Jeg ønsker alle læsere af vores nyhedsbrev nogle
dejlige sommermåneder med mange, gode pauser i
det fri! Må der blive mange hyggelige og lykkelige
stunder med mad og gæster ved dit havebord og
alle andres haveborde!
Vores tema i Vrå Baptistkirke igennem sommermånederne er en fortsættelse af temaet: Tro, håb og kærlighed, som vi har sat fokus på fra
24.4 og hele maj måned. ET uudtømmeligt emne!
Gud er kærlighed! Vi ved jo, at kærligheden kun gør godt og aldrig ondt,
at den vil næsten det bedste. Vi læser i bibelen at der er 3 vigtige ting:
tro, håb og kærlighed, og at den største af disse tre er kærligheden.

Hvordan kan vi leve kærlige liv? Det kan være svært at mærke troen,
håbet og kærligheden, når sygdom og modgang presser os.
Hvordan skal vi møde venner og fremmede med kærlighed, når nu
kærlighed er så vigtig?
Jesus tog ofte sine disciple til side for at undervise dem om Gudsriget.
Jesus var tæt på sine lærlinge, som han fik til at vokse i indsigt og evne
til at give budskabet om kærlighed, fred og frelse videre til deres medmennesker gennem sin nærværende undervisning. Jesus holdt ofte
pauser alene, hvor han var tæt på sin himmelske far i bøn. I det tætte,
nære og fortrolige forhold til Gud i himlen og til Jesus voksede lærlingene i indsigt og visdom. De blev gjort klar til at gå ud i verden med de
bedste nyheder. Og vi som tror på Jesus i dag kan få samme mulighed!

Det er nemmere at sætte sig og få en snak og en kop kaffe ved et bord i en
have uden nødvendigvis at være inviteret, end det er at gå indenfor i huset
til naboer, bekendte og ubekendte, ikke?
Havebordssnakke er vigtige! Og for dig, som er en kristen er det en særlig
anledning til at dele tro og liv, når der dukker en op ved dit havebord.

I bibelen står et hjælpsom vers:
”Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til,
så I får mulighed for at fortælle dem om Kristus. Vær altid venlige og imødekommende, så de får lyst til at tale med jer. Tænk over, hvordan I bedst kan
svare på deres spørgsmål” (Kolossenser 4, 5-6).
Derfor ønsker jeg dig mange gode timer både ved dit eget havebord og ved
andres denne sommer, hvor der bliver god tid til samtale om liv og død og
tro og tvivl og alt der imellem. For det er i mødet med hinanden, at vi finder
os selv.

Mel: Det dufter lysegrønt af græs

”Og der hvor livets kurs er lagt
i kærlighedens hænder,
Der får det bedste i os magt,
og fjender bliver venner.
Af håb og tro vil glæden gro,
Og kærligheden giver
Os nye perspektiver”
Ole Bækgaard 2011.

Anne-Marie H Winther

Juni 2022
05-06-22 kl. 09.30 Café Gudstjeneste
v/Peter Bjerre
07-06-22 kl. 18.00 Pilgrimsvandring, vi mødes ved Vrå Sognekirke.
10/06/22 kl. 19.00 Lovsangsfest i VBK ”Mens lysene brænder”
12-06-22 kl. 10.30 Fælles Stævne for Nordjyske BaptistKirker i Sæsing Kirke og Kulturcenter. Taler Mikael Wandt Laursen.
Vi vil samles og køre sammen derned.

Nyhedsbrev
Vrå Baptistkirke

Juni– August 2022

19-06-22 kl. 09.30 Café Gudstjeneste - v/Anne-Marie Winther.
Vi får besøg af en gruppe svenske spejdere.
26-06-22 kl.10.30 Gudstjeneste - v/Nicolai Langvad Maksten

Juli 2022
03.07.22 kl. 10.30 Nadver andagt - v/Anne-Marie Winther
10.07.22 10.30 Sommer andagt - v/Frank Korsbro
17.07.22 Ingen GT Sommerstævne på Lindenborg
24.07.22 kl. 10.30 Sommerandagt v/Anne-Marie Winther
31.07.22 Ingen Gudstjeneste

August 2022
Vrå Baptistkirke
07.08.22 Ingen Gudstjeneste

Præst: Anne-Marie Winther Mobil: 40 32 52 81

Idræts
allé 4,
Ungdomsmedarbejder:
Iben Kragh Mobil: 2130 7984
14.08.22 kl. 10:30 Sommer andagt v/Helene B.C. og Tine K, efterfølgende
et kort menighedsmøde.
21.08.22 kl. 10.30 Gudstjeneste - v/Lise og Jep Emming
28.08.22 kl. 10.30 Gudstjeneste ”Åbne døre” Carsten Anhøj
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