
I nogle perioder oplever vi, at alt bare 
virker til at gå derudad og andre gange kan 
vi føle at vi er ved at blive trukket ned i et 
hul, hvor vi stille og roligt mister energien 
og lysten til, at gøre de ting vi ellers plejer 
at brænde for. Vi kan med andre ord føle os 
udtømte.

Der kan være flere grunde til, at vi af og til 
havner et sådant sted i livet, men måske kan 
det hjælpe os selv, at stille nogle spørgsmål.

- Hvordan er min fysiske tilstand? Får jeg 
plejet mit helbred, - selv om jeg har travlt?

- Er min åndelige beholder fyldt? Får jeg 
prioriteret denne del af mit liv i disse tider?

- Giver jeg plads til ny inspiration? Får jeg 
prioriteret at læse (bl.a. i bibelen) 
regelmæssigt?

Virkeligheden for os er, at tilværelsen ikke 
bare bliver ved med, at være den samme 
som den altid har været. Alt forandres og 
derfor har jeg selv brug for, at være på 
vandring for ikke at føle, at jeg bliver 
hægtet af tilværelsen.

Joachim Nisgaard, formuleret denne 
udfordring på denne måde:
”Jeg kan ikke længere gøre det jeg "plejer". 
For at kunne lede i de her nye tider, så må 
jeg starte med at lede mig selv anderledes 
end jeg hidtil har gjort.”

Jeg har lyst til at tilføje, at virkningen af 
disse spørgsmål, bliver mest 
gennemgribende for vores liv, når vi tør 
give svarene på dem videre til andre.

Jeres Bror.

Anders Hyldgård

Kvartalsblad 2012: Juli - August - September

KONTAKTER:

Baptistkirken er en frikirke
Baptistkirken i Brovst er 
en del af Baptistkirken i 
Danmark. Det er et 
kirkesamfund som har 
troen på Gud fælles med 
andre kristne kirker. 
Baptistkirken er 
Danmarks første 
frikirke. Den stiftedes i 
1839, ti år før 
Grundloven sikrede 

religionsfrihed. Der er godt 50 baptistmenigheder med 
ca. 5500 medlemmer. 
En frikirke er økonomisk uafhængig af staten, og der er 
ingen bindende bekendelsesskrifter. Bibelen er 
grundlaget for tro, kirkeordning og liv. 
Der har været baptister her på egnen i mere end 160 år. 
Dåb sker efter personlig bekendelse af tro, og ønske om 
medlemskab af en lokal menighed. Baptistkirken i 
Brovst anerkender dåb i andre kirkesamfund – uanset 
tidspunkt. Man kan altså få sit medlemskab overført til 
Baptistkirken, hvis man ønsker det.

Menighedens aktiviteter drives overvejende af frivillige 
kræfter, og kirkebygningen bruges til meget andet end 
søndagens gudstjeneste.
Vi sætter stor pris på, at fællesskabet mellem 
mennesker sker på basis af frivillighed og åbenhed samt 
ikke mindst, at vi er i stand til at favne mennesker i alle 
livets forhold. Aktiviteter i Baptistkirken er åbne for 
alle. 

Gudstjenesten er menneskets sted at mødes for at lytte 
til Guds ord. Forkyndelsen tager sit udgangspunkt i 
Bibelen, og der lægges vægt på den enkeltes personlige 
tilegnelse af tro. Deltagerne skulle gerne gå både 
berigede og anfægtede fra mødet med evangeliet, 
forkyndt gennem prædiken, lovsang, samlesang, bøn, 
musik, drama m.v. Frikirker har ikke faste normer for 
gudstjenestefejring eller for Ordets forkyndelse. 

Velkommen i Baptistkirken.
Information om Baptistkirken i Danmark: 
www.baptistkirken.dk 

Betina Kristensen og Asger Hylleberg 

Kirkens præst:
Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup. tlf. 4280 9095, andershyldgaard@gmail.com

Formand for menighedsledelsen:
Bodil Sørensen Lindevej 3,  9460  Brovst. tlf. 9823 1581, bodil@dbs.dk

Kasserer:
Inger Tørholm Månevejen 25, 9460 Brovst. tlf. 9823 2533, erik@toerholm.dk
Bidrag til Brovst Baptistkirke kan indsættes på konto: 9070-168 01 25941

Kørsel til og fra kirke:
Jacob Sørensen Lindevej 3,  9460  Brovst. tlf. 9823 1581,

Krea-klubben:
Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup. tlf. 4280 9095, andershyldgaard@gmail.com

Zionkirken:
Hans Jørgen Levisen, tlf. 9823 0807, levisen@msn.com

Menighedsbladet:
Johnny Jensen Odinsvej 2, 9460 Brovst. tlf. 2424 1256, odinsvej2@privat.dk
Bladet kan også ses på hjemmesiden www.brovstbaptistkirke.dk  hvor der også er andre tryksager 
vedr. Baptistkirken i Brovst. 

Ret til ændringer i dette program forbeholdes og fejl beklages . 

Næste deadline: Søndag d. 16. September !

L
avet på m

in M
ac af Johnny Jensen

KIRKEFÆLLESSKABET I 
BAPTISTKIRKEN

   Kirkegade 17,  9460 Brovst                        www.brovstbaptistkirke.dk

Er du fyldt på!
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KREA KLUBBEN

HELDIGVIS!!!
Er de fire Krea medarbejdere klar til en 
sæson mere, det er Gerda som køkkenchef, 
Niels som ”træmand” i kælderen, Anders 
som leder og altmuligmand, og under-
tegnede med nål og tråd og bagerst på 
cykelturene!!!?!
Vi mødes hver tirsdag kl 13.30-15.30 når 
ikke der er skoleferie, klubben er for børn fra 
3. klasse til og med 5. klasse.
Vi prøver at lave et varieret program, med 
forskellige kreative ting og oplevelser. Har 
nogen en god ide så kom gerne med den, 
ligesom evt. medhjælp eller invitation til 
besøg modtages med tak.
Vi ses i Krea den 4. september 

Bodil

ARBEJDSDAG I BÆKKEN

Lørdag d. 29. september er der arbejdsdag i 
Bækken fra kl. 9.00 - ca. kl. 16.00
Alle indbydes og opfordres til at være med 
denne dag for at gøre hovedrent, reparere, 
male og rydde op.
Vi starter med morgenkaffe kl. 9.00 og kl. 
12.00 spiser vi vores medbragte madpakke. 
Sidst på eftermiddagen slutter vi med en kop 
kaffe som Bækken giver
Vi håber rigtig mange vil møde op og være 
med til en hyggelig dag i Bækken.

Med venlig hilsen, -
 Bækkens bestyrelse

SOMMERSØNDAG I DET GRØNNE

Søndag den 8. juli er vi igen inviteret ned i 
Birgitte og Johnny`s dejlige have.             
Det er planen at vi går derned lige efter 
gudstjenesten.
Johnny vil have grillene  klar når vi kommer, 
vi medbringer selv det kød man skal bruge, 
ligesom vi selv har salat, kartofler mm. med. 
Dog serverer vi en kop kaffe med brød inden 
vi går hjem igen.
Ingen tilmelding bare kom med, der er tid til 
snak og leg.( I tilfælde af dårligt vejr kan vi 
rykke inden døre)
Der er bordplads nok, men tag gerne en 
havestol med hvis I har mulighed for det.
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Familiekoret
Vi synger hver tirsdag.

kl. 18.45.

 Der øves i Baptistkirken i Brovst.

SYNG DIG GLAD!!

Koret ledes af pianist og klaverpædagog 
Bettina Slot Christensen, som glæder sig til 

at møde sangglade mennesker.
Eneste betingelse for at være med er, at man 

skal være fyldt 10 år og kan lide at synge. 
- der er ingen øvre aldersgrænse for 

deltagelse.
Hensigten med koret er dels, at være 

sammen om sangglæden, og give den videre 
til andre ved en gudstjeneste om måneden, 

hvor sang og musik er højt prioriteret.
Fast øveaften er tirsdag 

fra kl. 18.45 til 20.15. 

• Kontakt: Bettina Slot Christensen: 
• Tlf. 98 23 03 49.

Billeder fra Friluftsgudstjeneste i 
Bækken d. 17. juni

Hvad mon de kigger efter allesammen ?

Det ser de på! Hvilket hold griber bolden 
flest gange.

Stor tilslutning til rundbold.

Solosang
Præsten var på besøg hos gamle fru 
Sørensen. Efter nogen tids samtale 

sagde præsten:

“Hør, skulle jeg ikke finde 
salmebogen frem og synge en salme, 

fru Sørensen?”

“Jo gør De det hr. pastor, så går jeg 
ud i køkkenet og laver kaffe imens.”



Søndag d. 01. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste, Anders Hyldgård.

Søndag d. 08. Kl. 10.30. “Sommersøndag” - starter med gudstjeneste i kirken v/ Emil 
  Lauge Ibsen. Derefter er der samvær i haven hos Birgitte og 
  Johnny, Odinsvej 2, ( Se omtale.)                                                
        
Søndag d. 15.  Ingen gudstjeneste i vores kirke, men prøv en af områdets 
  andre kirker, se Hanbobladets kirkeside.

Søndag d. 22.  Ingen gudstjeneste i vores kirke, men prøv en af områdets 
  andre kirker, se Hanbobladets kirkeside.

Søndag d. 29. Kl. 16.00. Gudstjeneste i Mariager, -åbning af Sommerstævnet.            
  Tilmeld dig som chauffør dertil, samt evt. ønske om at få 
  kørelejlighed til Bodil og Jakob  tlf 98231581.

  

 

Juli 2012100 års fødselsdag, 
den 18. november

Brovst bybillede er blandt andet præget af 
Kirkegade. Gaden der forbinder Gammel 
Brovst med stationsbyen. På Kirkegade 
ligger der tre Kirker. Den ene, Baptistkirken, 
blev bygget i 1912, så den bliver 100 år i år.

Menigheden ønsker at markere kirkens 100 
års fødselsdag. Og samtidig vil vi glædes 
over, at kirken fremtræder som nyrenoveret.

Søndag, den 18. november 2012, bliver en 
festdag med temaet:

Tradition og fornyelse.

Dagen indledes med gudstjeneste kl. 10.00. 
Vi skal så have lidt at spise, inden vi 
markerer renovering og fødselsdag. Vi 
forventer at kunne fortælle lidt om de 100 år, 
og vi håber, at vi kan vise billeder fra kirkens 
historie og om livet i og ud fra kirken. 
Hvis du har billeder eller andet materiale så 
kontakt gerne allerede nu,

Harold Eskildsen, 
gheskildsen@mail.dk    tlf. 98 23 83 80 
eller
Asger Hylleberg,     
 asgerhylleberg@mail.dk  tlf. 98 21 53 13.

Vi får besøg af borgmester Mogens Gade, der 
holder fødselsdagstalen ud fra emnet:

Kirkeliv i Brovst, dets betydning for egnen 
og kommunen

i fortid, nutid og fremtid.

Reserver allerede nu søndag den 18. 
november til en festlig dag i Brovst 
Baptistkirke.

Asger Hylleberg
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FERIE !
Anders Hyldgård holder ferie i ugerne 30, 32 og 33

Der holdes Missionsstævne i Mariager sammen 
med Missionsforbundet, 29. juli til 4. august. Læs 
mere her: http://www.sommerstævnet.dk

Det nye dåbsbassin i brug.

Fællesspisning i den nyrenoverede 
menighedssal.
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Søndag d. 02. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste, Lars Nielsen.

Mandag d. 3. Kl. 14.00. Strikkemøde.

 Kl. 19.00. Bestyrelsesmøde i Bækken.

Tirsdag d. 04. Kl. 13.30 Krea klubben starter op igen efter sommerferien, -se omtale !

 Kl. 18.45. Familiekoret holder fri !

Onsdag d. 05. Kl. 19.00. Fælles ledelsesmøde Zionkirken og Baptistkirken.

Torsdag d. 06 Kl. 14.00. Seniortræf. Ole Stavad: ’Husmandsdreng i magtens korridorer 
  – spændende mennesker jeg har mødt’. Ole Stavad er født i 
  Ejersted ved Saltum. Han er bankuddannet. Han var medlem af 
  Folketinget 1980-2007. Han har været skatteminister og 
  erhvervsminister. Nu er han viceborgmester i Jammerbugt 
  Kommune.

Søndag d. 09. Kl. 10.30. Høstgudstjeneste, Erik Nielsen.

Tirsdag d. 11. Kl. 18.45. Familiekorets øveaften.

Onsdag d. 12. Kl. 16.30. Lektiecafé.

 Kl. 18.00 Fællesspisning.

             

Søndag d. 16. Kl. 10.30. Gudstjeneste, Familiekoret m.fl.

Mandag d. 17. Kl. 14.00. Strikkemøde i Bækken, der er afgang fra kirken kl. 14.00.

Tirsdag d. 18. Kl. 18.45. Familiekorets øveaften.

Torsdag d. 20.  Kl. 19.00. Menighedsmøde.

Søndag d. 23. Kl. 10.30. Gudstjeneste, Anders Hyldgård.

Tirsdag d. 25. Kl. 18.45. Familiekorets øveaften.

Onsdag d. 26. Kl. 16.30. Lektiecafé.

 Kl. 18.00 Fællesspisning.

Lørdag d. 29. Kl. 09.00. Arbejdsdag i Bækken.

Søndag d. 30. Kl. 10.30. Nepali-gudstjeneste.

Søndag d. 05. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste, Karin Christiansen     

        

Søndag d. 12. Kl. 10.30. Gudstjeneste, Inge Hansen.

Tirsdag d. 14. Kl. 18.45. Familiekoret starter op igen, alle fra 10 år er velkomne.

Søndag d. 19. Kl. 10.30. Gudstjeneste, Thomas Nielsen

Tirsdag d. 21. Kl. 18.45. Familiekorets øveaften.

Søndag d. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste, Familiekoret, Inga og Lilian.

Mandag d. 27. Kl. 19.00. Ledelsesmøde.

Tirsdag d. 28. Kl. 18.45. Familiekorets øveaften.
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Kirkefællesskabets kvartalsblad !
Kan nu findes på hjemmesiden www.brovstbaptistkirke.dk  under download.
Får du bladet tilsendt, men kan klare dig med at hente det på hjemmesiden må du gerne give 
mig besked herom. 
Brug også gerne hjemmesiden flittigt, da det er her der jævnligt bliver opdateret med nyeste 
informationer og oplysninger om aktiviteter i Baptistkirken.

Med venlig hilsen Johnny  odinsvej2@privat.dk

August 2012 September 2012
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