Velsignet nytår 2021!
Håb forude!
”For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred
og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb” Jeremias 29:11
”Jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlaget for alt håb, vil fylde jer
med glæde og fred i jeres tro og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft.” Romerbrevet 15:13
Her står vi med to slidstærke bibelcitater om håb, et fra Det gamle og
et fra Det nye Testamente. Efter et mærkeligt år, præget af afstand og
aflysninger bl.a. af mange af kirkens gode fællesskabs-skabende aktiviteter, står vi med denne gave: Et nyt år. Vi håber og tror, at det bliver
godt!
Det er så mærkeligt at planlægge den ene begivenhed efter den anden,
og så bliver den måske aflyst. Det er godt at vide, at vi har et umisteligt
håb i Kristus, et håb der overlever usikkerhed, tab og ensomheds
tristhed.
Vi håber og tror, at vi i januar kan holde Evangelisk Alliances bedeuge
fra 10-17.1. 2021. Den 17. januar er det vores plan at holde fælleskirkeligt møde i Vrå Baptistkirke med sognepræst Henrik Bang-Møller
som taler og medvirken af konfirmanderne og andre unge. I år er temaet ”Bibelbrug”
Hver dag i Allianceugen har et kort tema: LÆS, LEV, DEL, INVITER,
TÆNK, HØR og LOVPRIS. Udsagn der tænder håb og fremdrift!

Gør os glade i håbet
Gud, giv de håbløse håb!
Gør alle, som håber på dig
til håbets budbringere.
Lad et menneskes øjne lyse imod dem,
som mistede håbet
Gør os glade i håbet, tålmodige i længslen,
udholdende i bønnen.
Amen.
Gerhard Pedersen - efter Rom. 12,12

Januar 2021
03-01-21 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
Kollekt: "Indsamling til Bibelselskabet"

10-01-21 kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste
v/Simon Jacobsen Aalborg

17-01-21 kl. 19.00 Alliance Henrik Bang-Møller.
24-01-21 kl. 10.30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
31-01-21 kl. 10.30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther

Februar 2021
07-02-21 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
v/Anne-Marie Winther
14-02-21 kl. 19.00 Gudstjeneste
v/Chresten Eskildsen
21-02-21 kl. 10.30 Gudstjeneste
v/Steen Daugaard
28-02-21 kl. 10.30 Gudstjeneste
v/Anne-Marie Winther

Er tiden kommet til at få en ny bibel?
Dette er Bibelen på hverdagsdansk – en bibel på almindeligt, letlæseligt og let tilgængeligt hverdagsdansk.
Oversættelsen gengiver Bibelens budskab i et mundret sprog og i klare formuleringer. Hver enkelt bog indledes med en kort historisk og
indholdsmæssig oversigt. Inklusivt er yderligere kort og en emneopdelt guide til Bibelen, så man hurtigt kan finde det emne, man ønsker
at læse om.
Forsidens symbolik - Indbundet
Her danner den tornede gren dramatisk baggrund til det bibelske løfte
„Jeg er altid hos jer“ – også i det svære og smertefulde. Tornekransen,
som Jesus blev kronet med, er netop det stærkeste udtryk for Guds
identifikation med menneskelig smerte. Hele sætningen (fra Matt
16,20) findes på bagsiden af bogen. Størrelse: 13 x 18 cm
Hvis det er tid til at købe ny bibel, så koster denne udgave kun 113,00
kr., som betales på MobilePay 32 15 85 mærket ”Bibel”. En bibel er
en god værtindegave!
Lad håbet fylde dig!
Anne-Marie Winther, præst

Tirsdage Spejder: Afslutning
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

Tirsdagsgruppen mødes:
Kl. 9.30-11.30
5. jan - 19. jan
2. feb - 16. feb

Arbejdslørdag: 8-12
09-01-21
13-02-21
13-03-21
10-04-21

Præst:
Anne-Marie Winther
Mobil: 40 32 52 81— amhwinther(at)gmail.com
Menighedsrådsformand: Tine Kragh:
Mobil: 2364 2160, mail: tine.kragh(at)dbs.dk

