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Kirkeblad

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
DDS 725
Som fuglene synger, så har vi fået lov til at synge igen — og synge salmer
som med deres poetiske udtryk udfolder det vi selv forsøger at udtrykke.
Nogle gange er vores ord forlegne. Johannes Johansens fine gendigtning
af denne kendte svenske salme holder vores liv sammen med Kristus,
sætter vores tid ind i Guds evige liv og mærker vores dage som dele af
hele skabelses rytme. Det kan poesien. Og også derfor er det så godt at
vi igen kan synge sammen.

Kristi Himmelfart

Det var sandsynligvis stemningen da disciplene så deres levende håb forsvinde
op bag skyerne i det uvisse. Hvor forsvandt Jesus hen? Og hvor er han nu?
Hvad samler os som kirker og
fællesskaber? Hvad i al verden skal vi nu ...?

Atter kan Vrå Valgmenighed, Baptistkirken og Sognekirken
indbyde til festlig og højtidelig friluftsgudstjeneste

i Lunden den 13. maj kl. 10.30
Spejderne sørger for alter og kors. Menighedsråd, frivillige
og ansatte ordner det praktiske og viser menigheden til
rette efter de nye, mere åbne retningslinjer, så alle kan føle sig trygge.
Og vi serverer efterfølgende en sandwich samt øl og vand for menigheden.
Men menigheden skal selv have stole eller lignende med.
Tilmelding
Desværre må vi kun samles 75, så vi bliver nødt til at have tilmelding til Vrå kirkes præstesekretær, Majbrit Pedersen, senest mandag den 10. maj på
tlf.: 30 60 48 44 eller
mail: MMP@km.dk.
Skulle det blive regnvejr dén dag, flytter vi gudstjenesten ind i Vrå kirke.

2. pinsedag
Kirkebænkene er skiftet ud med skovbund og solskin
under Guds blå himmel. Det satser vi på når Sejlstrup
Menighedsråd er vært ved en festlig udendørs gudstjeneste på anden pinsedag

i Sinelund d. 24. maj kl. 10.30

Menighedsrådet er vært ved en lille servering
efter gudstjenesten.

Konfirmander
De har fået deres konfirmation udskudt, men det betyder at vi har mere tid til
aktiviteter og hygge inden konfirmation d. 28. august. Udover at være med
som læsere ved gudstjenester og lavet påskekunst, så har de sovet i kirken,
kommet i lære som kirketjenere, udforsket loftet og om lidt skal en tur til Aalborg.

...og Konfirmandindskrivning
Allerede ugen efter vi holder konfirmation skal de nye konfirmander indskrives.

søndag d. 5. september kl. 10.00
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Linda på tlf. 40 15 51
89 eller vvm.praest@gmail hvor man kan få en snak om undervisningen.

Ny bestyrelse
Ved generalforsamlingen søndag d. 25. april blev følgende medlemmer af
bestyrelsen valgt:
Ingrid Trier Andersen
Ellen Bak
Inger Larsen
Holger Kjærgaard
Eigil Nielsen
En stor tak skal lyde til Trine Skotte og Thorvald Baggesen, for deres mange
års arbejde og som nu er trådt ud af bestyrelsen.

Ferie

Byjubilæum

Linda holder ferie i uge 28, 30, 31.

Festlighederne foregår lørdag d.
14. august.

I uge 28 og 31 rettes henvendelse
til Annelise Søndengaard
tlf. 2160 5642.
I uge 30 til
Lene Graarup
tlf. 2328 0663

Og så byder Valgmenighedskirken,
Sognekirken og Baptistkirken ind
med en festlig fællesgudstjeneste
i Lunden
søndag d. 15. august kl. 10.30.
Hold øjnene åbne for flere detaljer når vi nærmere os.

Aftensgudstjenester
Kamillus tilbyder besøgsven til
uhelbredeligt syge.
Henvend dig til palliationssygeplejerskerne eller sygeplejerskerne i Hjørring Kommunes hjemmepleje eller direkte til Kamillus
Hjørrings frivilligkoordinatorer:
Inger Larsen og Inger Jensen på
tlf. 23 41 30 68 eller på
e-mail: frivillig@kamillus.dk

De lange sommerdage er over os.
Ved Solnedgangsgudstjenester
slutter vi dagen af med en kort
gudstjeneste. Derefter tager vi
medbragt kaffe ud og nyder solnedgangen sammen.

Nye medlemmer
Vi siger velkommen til nogle nye
medlemmer af menigheden:

Kirkebil
Ring venligst til Jens Sigh
30 99 26 04

Ruth Madsen
Helle Trinskjær

Pilgrimsvandring

”Ikke for skolen—men for livet”
Vi vandrer i samlet flok til skolerne i området med fortællinger indimellem.
Undervejs fejrer vi nadver udenfor Valgmenighedskirken
og slutter Valdemarsdagen af med kaffe og dannebrogskage i Baptistkirken.
Alle er velkomne—husk egnet tøj!

KONTAKT
PRÆST:
Linda Kristensen Bolet
4015 5189
vvm.praest@gmail.com
Træffes bedst hverdage ml. 12-13
Undtagen mandag.
GRAVER:
Thomas Andreasen
6126 4403
vraagraver@gmail.com
KIRKEVÆRGE:
Keld Vestergaard Mortensen
4094 3055
keldvm15@gmail.com

ORGANIST:
Lillan Dahl
2690 6299

FORMAND:
Eigil Nielsen
2396 3610
eigilvraa@yahoo.dk
SEKRETÆR:
Mette Ottosen Stougaard
5098 1300
mette@kingosvej3.dk
KASSERER:
Flemming Trinskjær
2913 7308
vvm.kasserer@gmail.com
ØVRIGE BESTYRELSESMEDL.:
Inger Larsen 4257 1105
Ellen Bak 2480 3350
Holger Kjærgaard 5337 5619
Ingrid Trier Andersen 5150 8175

MEDLEMSBIDRAG
1. Under 18 år – man betaler ikke for medlemskab
2. 18-25 år – der betales 100 kr. årligt
3. Fra det år man fylder 25 – medlemsbidraget er beregnet ud fra skattepligtig indkomst for året forud.

Derfor:
Indkomsten fra årsopgørelsen indsendes til:
Dansk Revision Brønderslev
kontakt: Linh My Nguyen
limn@danskrevision.dk
98 82 12 66

