KONTAKTER:

Præst:
Bente Højris, Skoleparken 17, 9460 Brovst - kan træffes på mobil: 41434244 eller
bente@bibliodrama.dk Bente har normalt fri hver fredag og lørdag. Dette bedes respekteret.
Formand for menighedsledelsen:
Inge Schult Hansen, Under Bjerget 8, 9460 Brovst Tlf. 5364 9294 ingeschult@me.com
Kasserer:
Inger Tørholm, Månevejen 25, 9460 Brovst. tlf. 6178 5845, erik@toerholm.dk
Bidrag til Brovst Baptistkirke kan indsættes på Konto: 9070-168 01 25941 eller
MobilePay nr. 388 830
Kvartalsbladet:
Johnny Jensen, Ågårdsholmvej 19, Thorum, 7870 Roslev. tlf. 2424 1256, odinsvej2@icloud.com
Bladet kan også ses på hjemmesiden www.brovstbaptistkirke.dk Her er der også andre tryksager
vedr. Baptistkirken i Brovst.
Får du bladet tilsendt, men kan klare dig med at hente det fra hjemmesiden, må du gerne give
mig besked herom.

Lavet på Johnnys iMac

Næste deadline for indlæg til bladet er: 06. december.

www.brovstbaptistkirke.dk

Baptistkirken er en
frikirke
Brovst Baptistkirke er en del af Baptistkirken
i Danmark – et kirkesamfund som har troen
på Gud fælles med andre kristne kirker.
Baptistkirken stiftedes i 1839 som Danmarks
første frikirke, ti år før grundloven sikrede
religionsfrihed.
Biblen er grundlaget for tro, kirkeordning og
liv.
En frikirke er økonomisk uafhængig af staten,
og der er ingen bindende bekendelsesskrifter.
Menighedens aktiviteter drives overvejende af
frivillige, og kirken bruges til meget andet end
søndagens gudstjeneste.
Vi sætter stor pris på åbenhed og fællesskab
mellem mennesker. Derfor er alle velkomne i
Baptistkirken.

Gudstjenesten

er menneskets sted at mødes for at lytte til
Guds ord. Med udgangspunkt i Biblen lægges
der vægt på den enkeltes personlige tilegnelse
af tro. Deltagerne skal gerne gå både berigede
og anfægtede fra mødet med evangeliet,
forkyndt gennem prædiken, lovsang, salmer,
bøn, musik, drama m.v.
Information om Baptistkirken i Danmark:
www.baptistkirken.dk
Velkommen i Baptistkirken.
Asger Hylleberg

KIRKEFÆLLESSKABET I
BAPTISTKIRKEN
Kirkegade 17, Brovst www.brovstbaptistkirke.dk

OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER

EN GLÆDESDAG!
Søndag den 13.
september blev en
glædesdag i vores kirke:
Vi fik lov til at døbe to
unge piger, som havde
besluttet sig for at følge
Jesus.
Dåben i en Baptistkirke
sker altid først på det
tidspunkt, hvor et
menneske af egen fri
vilje beslutter sig for at
følge Jesus. Baptister
mener, at tro altid må
være et spørgsmål
mellem Gud og den
enkelte, og altså ikke
noget, som andre kan
bestemme over. Dåben i
en Baptistkirke sker ved,
at den, der skal døbes,
bliver spurgt om
vedkommende tror på, at
Jesus er Guds søn, og om personen ønsker at Jesus skal være dette menneskes Herre og frelser.
Efter at personen har svaret ”JA”, døbes personen helt ned under vandet og hurtigt op igen.
Nogle gange siger vi, at det gamle liv bliver begravet, og ligesom Jesus blev levende efter sin
død, opstår vi efter dåben til et nyt liv sammen med Gud.
Som det blev sagt i prædikenen den 13. september, så er vandet i dåbsbassinet helt almindeligt
vand, ligesom det vi drikker, vasker os i og vander planter med!
Vandet er ikke noget specielt. Det, der betyder noget, er hvad der sker, når et menneske går ned i
vandet og siger Ja til at følge Jesus.
Fortsættes på side 4.

OKTOBER
Søndag 04.
Mandag 05.

10.00
15.30

Nadvergudstjeneste v/Betina Slot og Rejoice.
Rejoice øver.

Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.

10.00
14.00
09.30

Gudstjeneste v/Bente Højris.
Strikkecafé.
Formiddagscafé.

Søndag 18.
Mandag 19.
Torsdag 22.

10.00
15.30
14.00

Gudstjeneste v/Jan Kornholt.
Rejoice øver.
Seniortræf. Hans Christian Nielsen fortæller om et liv i dagpressens
tjeneste.

Søndag 25.

10.00

Mandag 26.

14.00
15.30
09.30

Gudstjeneste v/Bente Højris. Indsamling til: ”Uddannelse for alle i
Rwanda og Burundi”. Se omtale på side 6.
Strikkecafé.
Rejoice øver.
Formiddagscafé.

Tirsdag 27.

UDDANNELSE FOR ALLE
Indsamlingsformålet: ”Uddannelse for alle”, er et af flere indsamlingsformål, som det er muligt
at indbetale til via Baptistkirken i Danmark.
Her får vi primært mulighed for at støtte skolegang til især piger og kvinder, samt oprettelse
spare- og lånegrupper
Børn er nogle af de mest udsatte i Burundi og Rwanda. Samtidigt ved vi, at uddannelse er vejen
til udvikling og at kvinder spiller en stor rolle i udviklingen. De senere år har Baptistkirken i
Danmark hjulpet mange børn med skolegang, og deres familier med at få en indtægt, så
børnenes skolegang kan fortsætte, når projektstøtten ophører. Når der skal prioriteres i de fattige
familier i Afrika, er det oftest pigerne, der står tilbage uden tilbud om uddannelse. I samarbejde
med baptistkirken i Burundi har vi derfor med ’Alfabetiseringsprojektet’ hjulpet især kvinder til
at lære at læse, skrive og regne. Vi har netop påbegyndt 4. fase, der når ud til 3.600 personer –
heraf 2.900 kvinder. Oveni har vi også tilbudt deltagerne medlemskab af de såkaldte spare- og
lånegrupper. Det har været med til at sikre deltagerne en mere stabil økonomisk situation
henover året og har reduceret perioderne med sult eller få måltider.
Indsamlingen den 25. okt. går til dette, men det er også muligt at betale på reg.nr. 3201 kontonr.
10042879, (mærket IM-tema 4)

PRÆSTENS HILSEN:
Bibelsk sjælesorg
Bibelskaberne i mange lande har udviklet noget, der kaldes ”Bibelsk sjælesorg”! Det er med
stort udbytte blevet brugt i blandt andet traumatiserede befolkningsgrupper. For mig er al
sjælesorg bibelsk, men her er altså en speciel måde at bruge Bibelen på blandt mennesker, der
har det særligt svært. Her bliver Bibelens klagesange, trøstesalmer og andre Bibelord til stor
personlig hjælp.
Det danske Bibelselskab har nu tilbudt en uges undervisning i Bibelsk Sjælesorg. Det foregår på
Løgumkloster, hvor mange folkekirkepræster modtager efteruddannelse. Ved dette kursus har
Bibelselskabet tilbudt to fripladser til Baptistkirken i Danmark, og jeg er så heldig, at have fået
den ene af disse. Så den 28. september til 2. oktober vil jeg dygtiggøre mig på dette felt, og vil
altså være bortrejst. Om emnet skriver Bibelselskabet: ”Hvert syvende menneske er
traumatiseret. I nogle lande lider hver anden af dybe sår på sjælen. Bibelsk sjælesorg klæder
kirkeledere på, så de kan blive bedre til at håndtere traumer og tabuer i verdens konfliktområder.
Metoden er udviklet af kirkeledere, psykiatere, psykologer og bibelkyndige. Troen kan være en
kilde til lindring. Mere end 1 million traumatiserede har været på kurset, som nu også er kommet
til Danmark.”

Høstgudstjeneste d. 20. september. Foto: Erik Tørholm
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Og som mange er jer ved, er min/vores USA-tur indtil videre blevet udsat to gange i år. Hvis det
er muligt vil vi rejse i slutningen af november, hvor jeg har to uger uden aftaler om
gudstjenester. Der er dog ikke meget, der tyder på, at det vil blive aktuelt i år. I perioder, hvor jeg
ikke træffes, kan henvendelse rettes til ledelsens formand.
Hilsen Bente
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NOVEMBER
BAPTISTKVINDERNES BEDEDAG
Vi plejer at være sammen fra Ingstrup, Pandrup og Brovst. Efter samtale med en kontaktperson
fra hver kreds, er vi blevet enige om at vente til 2021 med at mødes. I stedet vil vi opfordre til
evt. at mødes 2 - 3 stk. og bede sammen den eftermiddag.
Bodil Sørensen

Søndag 01.
Mandag 02.

15.30

Nadver og Alle Helgens gudstjeneste v/Bente Højris.
Vi pakker 25 julegaver til Rumænske børn. “Strik” og andre hjælpere
er meget velkomne. Indlever gerne gaver og evt. pengegave senest d.
27. okt. i kassen i forgangen, eller Lindevej 3.
Rejoice øver.

Tirsdag 10.

10.00
14.00
15.30
09.30

Gudstjeneste v/Bente Højris.
Strikkecafé.
Rejoice øver.
Formiddagscafé.

Søndag 15.
Mandag 16.
Torsdag 19.

10.00
15.30
14.00

Gudstjeneste. v/Betina Slot og Rejoice.
Rejoice øver.
Seniortræf. Peter Lydholm fortæller om tanker og erfaringer omkring
livet som blind.

Søndag 22.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Torsdag 26.

10.00
14.00
15.30
09.30
19.00

Gudstjeneste v/Bihm Basnet og Inge Hansen.
Strikkecafé.
Rejoice øver.
Formiddagscafé.
Menighedsmøde.

Søndag 29.
Mandag 30.

10.00
15.30

Gudstjeneste v/Rasmus Jonstrup.
Rejoice øver.

Søndag 08.
Mandag 09.

BØRNEKIRKEN I
BÆKKEN
Vejret var med os, så de dejlige omgivelser i Bækken blev nydt i fulde drag med leg,
konkurrencer og ikke mindst spisning udendørs.
Fredag aften hyggede deltagerne omkring bålet og sluttede med pølser stegt over gløderne.
Lørdag kom Sonja fra Gjøl med en perlehobby og perler i alle farver og størrelser. Så flot og
spændende. Pigerne var i overtal på weekenden så ankelkæder, armbånd og perlekæder til dem
selv og mor derhjemme blev fremstillet i stor stil.
Lørdag aften tog Bente højris sig af. Bl. a. skulle der øves optrin til søndagens gudstjeneste. Der
var opgaver til alle i fremførelsen af Jesu der stiller stormen på søen og Jesu der helbreder en
blind.
Søndagsgudstjenesten måtte dog rykke indenfor, da solen ikke var helt stabil.
Den medbragte mad blev nydt. Børn og voksne legede og konkurrerede, inden det hele sluttede
med kaffe kage og is.
Jytte R. Christensen
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10.00
14.00

GODT NYT I DISSE CORONA TIDER
Undersøgelser viser, at folk der strikker har mindre risiko for
corona. Man mener, det skyldes de mange masker !!😀 🤪
Bodil Sørensen
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DECEMBER
Søndag 06.
Mandag 07.
Tirsdag 08.

10.00
14.00
15.30
09.30

Nadvergudstjeneste v/Bente Højris.
Strikkecafé.
Rejoice øver.
Formiddagscaféen holder juleafslutning.

Torsdag 10.

14.00

Seniortræf. Julehygge med forskellige indslag og “julekaffebord”.

Søndag 13.

19.00

Aftengudstjeneste v/Betina Slot og Rejoice, Lucia-optog og sang.

Søndag 20.

10.00

Christmas Carols ved Bhim Basnet og mange andre.

Torsdag 24.

15.00

Julegudstjeneste v/Bente Højris.

Tirsdag 29.

Dér bliver der sluttet en pagt imellem dette menneske og Gud, - et løfte for resten af livet. Det er
Gud, der tilbyder os fællesskab, og det er os, der i dåben får mulighed for at sige ”Ja, Herre, - vi
to skal følges ad, resten af livet!”
Jesus blev selv døbt, og det selvom han var fuldstændig uden fejl og i forvejen fulgte Guds vej.
Johannes Døberen protesterede derfor, da Jesus kom hen til ham og ville døbes, men det blev,
som Jesus ønskede det. Derved stillede Jesus sig ved siden af os, som bliver døbt. Selv om vi
efter dåben ”opstår” til et nyt liv, sammen med Jesus, så vil vi helt sikkert komme ud for
problemer senere i livet, og da er det så godt at vide, at Jesus har stillet sig ved vores side, og at
han vil hjælpe os livet igennem.
Må Gud velsigne de nydøbte, og alle os, der engang blev døbt, og dem, der lige nu overvejer, om
de skal døbes.
Med hjertelige hilsner og ønsket om et farverigt efterår, og en velsignet adventstid, når vi når så
langt!
Bente Højris

Evt. julefest. Hold øje med info om dette.

SENIORTRÆF

JANUAR
Søndag 03.

10.00

Første møde i Seniortræf efter nedlukning, var planlagt så vi startede i kirken med sang, billeder
og god fortælling af Poul Erik Grønhøj, tidliger lære på Bjerget Efterskole. Han fortalte om
Activecaring og deres hjælpe arbejde i Rumænien. Vi fik indblik og bedre forståelse for de
forhold som der stadig er en del af befolkningen, der lever under. Vi fik afleveret strikkecafe´ens
arbejde som blev til ca. 8 tasker eller sække, - vi ved nu at der er nogle som får glæde af vores
arbejde. Vi har også modtaget 25 “ skoæsker “ som vi senere vil prøve at lave til julegaver til
nogle af børnene. Poul Erik fortalte at de plejer at dele ca 2000 pakker ud. Så nu går vi igang
med at samle ting dertil såsom håndsæbe. Vi har pt. 20 strikkede vaskeklude som vi så lægger et
stykke sæbe ved, skrive materiale og blokke, (de betaler selv for bøger og blyanter i skolen !),
småt legetøj - gerne brugt men uden batterier og i orden. Slik - såsom chokolade og vingummi
(ikke lakrids) små gaver, smykker mm.
Jeg håber nogle vil være med til at samle og pakke den 2. november, der kan afleves til mig.
Læs mere på www.activecaring.dk
Bodil Sørensen

Nadvergudstjeneste v/Bente Højris.
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