Søndagsbrev 28. juni 2020 fra Vrå Baptistkirke
Kære Alle!

Lad os fortsat være til støtte, trøst og opmuntring for
hinanden i denne virusramte tid!
Nogle af jer kan huske, vi holdt friluftsgudstjeneste hos familien
Kragh sidste år, - det var den 14. juli. Vi sad og så ned på søen
på klapstole og bænke. Anders havde lavet nadverbord af en stor kabelrulle af træ, og Iben
holdt en del af gudstjenesten. Vi sang i den frie luft og hørte Guds ord og holdt nadver. Bagefter
sad vi i haven og udestuen og nød kaffen og det lækre hjemmebagte og havde slet ikke tid til at
tage hjem. Tine Kragh fortalte om Revsnæs og mosen og tørvegravningen førhen. For de ældste
var der mange gode mindelser om sommerens friluftsmøder i haver og missionstelte, hvor
stemmer og hjerter løftede sig i begejstring. ”Åh, det var en god tid!”
- og trods alle restriktioner er det en god tid, også nu!
Søndag den 28.6. byder familien Kragh på Revsnæs, Sdr. Vråvej 137, Vrå velkommen igen til
friluftsgudstjeneste kl 10.30! Vi skal synge og dele og lytte til beretningen om Peter og de andre
apostle, deres mod og aktion. Og vi skal være sammen! Så meget, som Coronareglerne tillader.
Og så er det sommer og ferie for børn m. flere!
Vores spejdere holder lejr ved Vrå Baptistkirke søndag den 5.7 til fredag den 10.7.
Der er ingen gudstjeneste den 5. juli.
Alle er til gengæld inviteret til jubilæumslejrbål den 10. juli kl 18.30 ved baptistkirken med
efterfølgende kaffe/saft mm. Har du stadig din uniform eller dit tørklæde, så tag det på og kom
med i kredsen! (Du må selvfølgelig også komme, hvis du ikke har de gamle spejderklude!)
Vi fejrer at Danske Baptisters Spejderkorps bliver 90 år. Denne livkraftige og betydningsfulde
del af vores kirkes arbejde glæder vi os til at fejre i fællesskab som afslutning på lejren.
Gæstetaler bliver Jakob Kjærside Andersen, korpschef.
”Vi er spejdere/ vi fandt vej til skoven/ til de grønne enge/ til den friske blæst.
Vi kom med i legen/fik mål for vore drømme/ og så, vi måtte nå dem/ ved sejt og trofast slid.
Vi fik åbne sanser/kom nær til alt det skabte/vi brugte vore hænder/ vi gik ud for at møde
andre/ uden fordom, uden frygt.
Vi så at ærligt venskab/ kan give livet varme/ og gøre godhed sand.
Vi fandt mål for livet/ og mening med dets dage/ og et sted på vejen/ vil vi få et kald fra Gud.
Det vil give retning for alt, hvad der skal ske os/lede os til riget/som er af evighed”
Børge Andersen 1978
Husk også at kirken holder Ferie med fællesskab på Rebild Efterskole mandag-fredag i uge 30.
Kom og vær med! Tilmelding til Maria Hedemann Villadsen, mariahedemann@live.dk.
Velsignet søndag, velsignet sommer!
Anne-Marie Winther, præst,
40 32 52 81
amhwinther@gmail.com

