Østhimmerlands Baptist Kvindenets program for 2. halvår 2019
ONSDAG d. 24. juli kl. 13.30 2019 på Lindenborg. Danske Baptisters Kvindenetværks Generalforsamling.
Efter forretningsmøde og kaffe er der et seminar med emnet ”Skam” v. Krista Bojesen. Om aftenen er der
kvindehygge, hvor de kvinder der har lyst mødes.
Onsdag d. 28. august 2019 kl. 16.30 ”Oplevelses tur” m/k til Lisbeth og Gert Fischer, Højriisvej 31, 9240
Nibe.
Vi mødes på parkeringspladsen syd for broen over Sønderup Å.
Bilerne skal ”parkeres” godt på parkeringspladsen, da der ikke er så meget plads.
Varighed er ca. 3 timer. Husk rigtigt fritidstøj efter vejrforholdene.
I skal selv medbringe: kniv, drikkevarer, krus, tæpper evt. klapbord /stole.
Der må ikke fiskes i åen.
Gert sørger for alt, der skal bruges til mad-delen.
Vi starter med at gøre fiskene klar (ørreder)
Derefter lærer vi at ryge fiskene. Rygningen tager ca. 1 time. I den tid kan vi gå en tur og hører lidt om
egnen.
Derefter ser vi til de varme ny-røgede ørreder, og hjælper hinanden med at gøre klar til spisning, Nydelse
for alle. Franskbrød med ny-røget fisk, røræg, purløg, salt og peber.
Det koster 70 kr. pr deltager.
Tilmelding senest søndag d. 25. august til Gudrun Knudsen 9839 8094 eller gudrun.knudsen@gmail.com
Torsdag d.12 til søndag d. 15. september i Sæby: Nordisk Kvindekonference.
Programmet kan ses på www.baptistkvinder.dk. Der er 80 pladser, tilmelding snarest til Gitte Abildgaard.
Gitte2dbs.dk senest d.10.juni.
Onsdag d. 25. september 2019 kl. 19.00 i Vaarst Baptistkirke. ”Tupper / Lopper/ Tøjbyttedag.”
V. Tina Heilesen m.fl. Kom med det tupperware og tøj, som du ikke bruger mere og byt til ”nyt”. Desuden
vil Tina have en salgsudstilling m. nyt tupperware.
Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19.00 i Vaarst Baptistkirke: ”Bogcafe” v. Anni Olesen.
Vi læser Selma Lagerløfts bog ”Hr. Arnes penge”.

Bøger udleveres i kirken, fra søndag d. 8. september 2019.
Onsdag d.23. oktober 2019 kl.19.00 Vaarst Baptistkirke: ”Jacobes lidenskab og skam” v. Rie Valbak.
Rie holder foredrag og oplæg ud fra bogen ”Lykke Per”.
Mandag d.4.november 2019 kl.19.00: ”Rejs dig og bliv lys” – v. kvinderne fra Zimbabwe.
Vi samles i bøn med kvinder fra hele verden.
Sted: Gudrun Knudsen, Aspvej 10, 9520 Skørping.
Onsdag d. 6. november 2019 kl.18.30-21.30 Advent v. ”Solglimt”, Hobrovej, Svenstrup.
(Haveforenings arrangement) her kan man få inspiration til årets advents og-juledekorationer, husk
tilmelding til Jan Ravnkilde privat@ravnkilde.dk tlf.24083575.
Onsdag d. 20. november 2019 kl.19.00 Vaarst Baptistkirke: ”Sangaften”.
Alice Bak-Jensen Åbybro vil synge sammen med os.
Lørdag d. 30. november 2019 kl. 10.00 – 15.00 i Vaarst Baptistkirke: ”Vi pynter kirken til jul.” for børn og
voksne.
Tema: stjerner, hjerter, julekrybber og engle.
Onsdag d. 11. december 2019 kl. 19.00 Vaarst Baptistkirke: ”Adventsfest som i gamle dage”
for hele familien.
Med tale, kaffebord, luciaoptog, sang, musik. og amerikansk lotteri til fordel for forældreløse børn i Burundi
og Rwanda.
D. 22. januar 2020 kl. 17.30 i Vaarst Baptistkirke: Film/middag/Generalforsamling.
Film og middag pris: 50.00 kr.
D. 28. marts 2020 i Vaarst Baptistkirke: ”Nordjysk Kvindetræf”
Program følger.
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