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Det sker:
2021 – Håbets år? Eller!

Disse linier skrives med et par uger til årsskiftet 2020/21, uden for mit vindue siler regnen ned og man kan vel
uden at overdrive sige, at denne december har været MEGET solfattig, jeg mener kun vi har haft omkring 2
timer sol på mere end 14 dage – lidt trist at tænke på. I det hele taget kan man vel sige, at året 2020 har været
et meget ualmindeligt år på rigtig mange måder. Mange af os sidder i disse dage og tænker over, hvordan vores jul og juledage skal strikkes sammen, vi er helt klar over, at det vi er vant til, de traditioner, som vi normalt forbinder med jul, ikke helt bliver som tidligere år. Alt dette med restriktioner, afstandskrav, mundbind,
besøgsbegrænsninger, tests, nedlukninger, aflysninger, sociale bobler osv. har vi nu i større eller mindre grad
levet med de seneste 9 mdr, og mon ikke de fleste af os er ved at være en smule corona-trætte og bare ønsker os
tilbage til normaliteten? Vi bliver uvilkårligt lidt modløse og udsigten til at vi i endnu flere uger skal begrænses, kan gøre at vi ser på vores liv med en vis håbløshed. Hvordan bekæmper vi så denne håbløshed? Ja, et godt
bud kunne jo være med håb.
Juleaften markerer og fejrer vi Jesu fødsel. En fødsel, som på mange måder
symboliserer håb for den, som tror på Jesus. Vi må være bevidste om, at
Jesus blev født for ved sit eksempel at vise os, hvordan vi som mennesker
skal leve og behandle hinanden. Han kom til jorden for at vise, at ved at
leve som ham, så er der håb for at vi kan skabe en bedre verden, hvor budskabet om næstekærlighed og nærhed er det altoverskyggende.

COR

Lad os derfor gå 2021 i møde med håbet om, at nærheden, samværet og
relationen med vore medmennesker ikke kan slås ihjel af coronavirusrestriktioner, forsamlingsforbud, af for få solskintimer eller andre ting. Vi
skal bevare håbet om, at det bliver bedre tider, at vi igen kommer til at måtte
samles frit, at vi igen kommer til at fejre gudstjenester uden begrænsninger,
at vi igen kommer til at kunne leve et liv, som vi plejede før marts 2020.
Mit nytårsønske til os alle er, at vi ser 2021 som Håbets år!!

ONA

FÆLLESSKABSGUDSTJENESTE 17. januar 2021
Efter 10 måneder med corona-restriktioner
skal vi holde fast i fællesskabets traditioner.
Mødes med hinanden i pyntet kirke og på parkeringsplads,
høre evangeliet, synge sammen, - kom alle og giv den ”gas”.
Efter tiden i kirken går vi ud i kulden og trakteres,
med søde sager, juice, kaffe/the, - ja, til alle serveres.
En snak over kaffen har vi længe savnet,
tag flere med og oplev: I det rette sted er havnet.

-AFL
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Vaarst Baptistkirke
Præst:
Raymond Jensen
Kasserer:
Gudumvej 43		
Mølleskoven 17		
9260 Gistrup		
9260 Gistrup		
Spejderhuset		
Tlf: 21 28 29 22		
Bavnehøjvej 2, Hellum		
raymond@gaf-net.dk		
9520 Skørping		
Fri fredag og lørdag		
				

Asger Skårhøj
Stentoften 35
9520 Skørping
Tlf: 61 20 84 13
abskaarhoj@yahoo.dk
Konto nr. 9102-1900111106
MobilePay nr. 55640

BAPT
Januar
Søndag d. 3. kl. 10.00.
Søndag d. 10. kl. 10.00.
Tirsdag d. 12. kl. 14.00.
Onsdag d. 13. kl. 17.30.
Søndag d. 17. kl. 10.00.
Onsdag d. 20. kl. 10.00.
Søndag d. 24. kl. 10.00.
Onsdag d. 27. kl. 19.00.
Onsdag d. 27. kl. 19.00.
Søndag d. 31. kl. 10.00.
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Gudstjeneste. Raymond Jensen. Transmitteres på zoom.
Gudstjeneste. Raymond Jensen. Transmitteres på zoom.
Seniortræf. Hans Flou med ”Naturglimt fra Nordjylland”. - CORONA-AFLYST.
Kvindenetværket. Film, spisning og generalforsamling.- CORONA-AFLYST.
Gudstjeneste. Raymond Jensen. Transmitteres på zoom.
Fællesskabsdag - CORONA-AFLYST.
Undervisning i kirken.
Gudstjeneste. Raymond Jensen. Barnevelsignelse.
Kvindenetværket. Revelation Wellness Fitness.
Menighedsrådsmøde.
Gudstjeneste. Allan Ibsen.

Februar

Søndag d. 7. kl. 10.00.
Tirsdag d. 9. kl. 14.00.
Onsdag d. 10. kl. 19.00.
Søndag d. 14. kl. 10.00.
Torsdag d. 18. kl. 10.00.
Søndag d. 21. kl. 10.00.
Onsdag d. 24. kl. 19.00.
Søndag d. 28. kl. 10.00.

Marts

Torsdag d. 4. kl. 19.00.
Søndag d. 7. kl. 10.00.
Tirsdag d. 9. kl. 14.00.

Gudstjeneste. Raymond Jensen. Sammen med Karmelkirken. Nadver.
Indsamling nødhjælp.
Seniortræf. Mogens Hebbelstrup om ”Arv, ret og pligt”.
Kvindenetværket. Bogcafe med Merete Gjerlev.
Gudstjeneste. Raymond Jensen. Kristendomsklassens afslutning.
Indsamling til ”Projekt forældreløse børn i Burundi”.
Undervisning i kirken.
Gudstjeneste. Raymond Jensen.
Kvindenetværket. Film, spisning og generalforsamling.
Gudstjeneste. Raymond Jensen.
Efter Gudstjenesten vil der være en afskedsstund med mulighed for at sige
Raymond tak for hans 16 gode år som menighedens præst. Der vil være
mulighed for at holde taler. Afskedsstunden afvikles naturligvis i respekt for
gældende corona restriktioner.

Menighedens årsmøde.
Gudstjeneste. John Kristensen. Nadver. Indsamling nødhjælp.
Seniortræf. Kirsten Dollerup, Rebild. Limfjordsfortællinger.

Raymond Jensen har ferie fra 11.1 – 14.1. og ferie d. 22. – 25.2.
Søndagsskolen Hornorkester
Familekoret
Legestue
Søndag kl. 10.15 Mandag kl. 19.30 - 21.30 Tirsdag kl.19.00 - 20.15 Onsdag kl. 9.30 - 11.30
				

Spejdermøde
Vaarst: Onsdag kl. 18.00 - 19.30
Hellum: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

