Et godt ord…

God smitte

Til Sankt Hans i år, fik vi en nykomponeret sang fra Mads Lindholms hånd. En Sankt Hans sang tilpasset Coronatiden. Den
handlede både om sommer, om isolation og længsel, om tro og
håb og om at smitte hinanden.
Her kommer de første 3 vers:
Mel: Det dufter lysegrønt af græs (Waldemar Åhlén 1933)
1. Nu tændes midsommerflammens lys
Som bål på en skærm i en stue
Forsigtig tro på at håb fornyes, når fællesskab spænder sin bue
Og smitter du, så gør det nu, Men smit mig med din glæde
Så jeg er helt tilstede
2. De lyse nætters, tændte lys gi’r drømme om bedre dage
Med varme håndtryk og hede kys
Og tro, håb i højstilet stage
At uden frygt, men smittetrygt, Vi snart igen kan være
Forenet med de kære.
3. En sommer sammen hver for sig i fællesskab men alene
Men duft! Det dufter lysegrønt
Fra kommende somres plæne
Hvor bind for mund og frisat ånd, Går over alle bredder
Som glædens smittespreder

Mads Lindholm 2020

Hvor er det godt, vi kan mødes i kirken igen! Høsten er i hus, og
vi skal fejre høstfest i kirken den 6.9, hvor der også er barnevelsignelse. Der sker nye gode ting for børn og unge. Vi får en ungdomsmedarbejder ansat. Børn og vækst minder mere end alt
andet om nutid og fremtidshåb.
Lad os uden frygt smitte hinanden med glæde og livsmod og inddrage hinanden i gaver og opgaver i tjeneste for Herren Jesus,
han som siger: ”Frygt ikke, jeg er med jer alle dage, indtil verdens
ende”
Anne-Marie Winther

Vi er indstillet på at have Fællesspisning hver
2. mandag, kl. 18.00 i ulige uger, under hensyntagen til de nyeste Corona regler.

Oktober:
August:
23-08-20 19.00 Gudstjeneste v/Victoria Sisseck
24-08-20 18.00 Fællesspisning
25-08-20 Tirsdagsgruppe
25-08-20 Spejder
30-08-20 10.30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
September
01-09-20 Spejder
05-09-20 kl. 09.00 FAMILIEspejd for de 2-4 årige
(Se omtale på næste side)
06-09-20 10.30 Nadver/HøstGudstjeneste med
barnevelsignelse v/ Anne-Marie Winther
07-09-20 17.00 Fællesspisning derefter
Menighedsmøde
08-09-20 Tirsdagsgruppen
08-09-20 Spejder
12-09-20 Arbejdslørdag kl. 08-12.00
13-09-20 10.30 Dåbsgudstjeneste
v/ Anne-Marie Winther

15-09-20 Spejder
20-09-20 19.00 Lovsanggudstjeneste
21-09-20 18.00 Fællesspisning
22-09-20 Tirsdagsgruppen
22-09-20 Spejder
27-09-20 10.30 Fælles Gudstjeneste i Vrå,
med Hjørring Baptistmenighed.

04-10-20 10.30 Nadver gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
05-10-20 18.00 Fællesspisning
06-10-20 Tirsdagsgruppe
06-10-20 Spejder
10-10-20 Arbejdslørdag kl. 08-12.00
11-10-20 10.30 Gudstjeneste
v/Tobias Haslund-Thomsen
13-10-20 Spejder
18-10-20 19.00 Gudstjeneste
v/Chresten Eskildsen
19-10-20 18.00 Fællesspisning
20-10-20 Tirsdagsgruppe
20-10-20 Spejder
25-10-20 10.30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
27-10-20 Spejder
Tirsdagsgruppen er for
alle som har lyst, vi mødes i kirken kl. 09.3011.30 hver 2. tirsdag i ulige uger. Der er andagt,
rundstykker og kaffe hver
gang.

Tirsdage Spejder:
kl. 17.30 - 19 Klyngen: 5 år - 0. Klasse
kl. 17.30 - 19 Flokken: 1.-3. Klasse
kl. 19-20.30 Troppen: 4.-6. Klasse
kl. 19-20.30 Gruppen: 7.-10. Klasse

FAMILIEspejd
For dig på 2-4 år sammen med dine forældre, vi mødes hver 2.
lørdag formiddag. Vi skal lave en masse sjove spejder aktiviteter,
og afslutter med frokost.

