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Lys i mørket
Her i min stue står der et fyrtårn og sender sine lysstråler ud i rummet, og det gør det hele døgnet. Egentlig er 
det jo lidt fjollet at have et fyrtårn stående i sin stue, da der ikke kommer mange skibe forbi, men fyrtårnet er 
en tro og lille kopi af et fyrtårn, som står oppe i den svenske skærgård, og ligesom ude i virkelighedens verden 
blinker mit lille fyrtårn med nøjagtig samme interval, som det rigtige fyrtårn. Når skibene sejler rundt i 
skærgården kan de navigere efter fyrtårnets lysblink, og de ved at frekvensen af blinkene tilhører lige netop 
dette fyrtårn og derudfra kan de være sikre på deres position. 

Når vi heromkring nytår sidder i vores stue og kigger ud, er der en stor del 
af døgnet mørkt udenfor, hvis det altså ikke lige havde været for forskellige 
lyskilder, som lyser op i større eller mindre grad. Og det er netop det, som 
er så dejligt ved vintertiden, at vi tænder lys såvel ude som inde for at for-
trænge mørket. Indimellem kan vores hjerter og sind også formørkes og 
fyldes med håbløshed, tristhed, vemod eller sorg og ligesom med fyrtår-
net, der lyser op, er det vigtigt at der også i vores liv kan dukke personer 
op, som lyser for os eller på os. Man siger jo at et menneske kan være et 
fyrtårn og jeg forestiller mig, at det er personer, som indgyder håb, som 
spreder mørket og får andre til at føle sig godt tilpas. 
 
Et sådant fyrtårn var Jesus, han var med til at indgyde mennesker på sin 
vej håb, optimisme, glæde og ny retning. Andre efter ham har på samme 
måde været fyrtårn for sine medmennesker, nogle har været kendte men 
mindst lige så mange har været eller er ukendte for store dele af os. Uanset 
om det er kendte eller mindre kendte så er sådanne mennesker nogle, som 
vi er glade for at kende eller kende til, og lige som fyrtårnet i skærgården 
er de med til at lede os på vej og lyse op for os. Dette er godt at vide i en 
ellers mørk tid, og må vi påskønne at møde fyrtårnsmennesker, som lys på 
os og på vores vej. 

Fællesskabsdag 
Kom og vær med til menighedens fællesskabsdag søndag den 23. januar kl. 10.00. 
Her vil Christian holde en familiegudstjeneste og efterfølgende bliver der serveret en let frokost. Overskud fra 
frokosten doneres til spejdernes sommerlejr. 
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Søndagsskolen Hornorkester Familekoret Legestue Spejdermøde
Søndag kl. 10.15 Mandag kl. 19.30 - 21.30 Tirsdag kl.19.00 - 20.15 Onsdag kl. 9.30 - 11.30 Vaarst: Onsdag kl. 18.00 - 19.30 
    Hellum: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

Søndag d. 2. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 9. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 9. kl. 12.00  Ungdomsgudstjeneste.
Tirsdag d. 11. kl. 14.00 Seniortræf: „Limfjordsfortællinger – med udgangspunkt i Jens Smærup  
 Sørensens Mærkedage“ v. Kirsten Dollerup.
Onsdag d. 12. kl. 17.30 Kvindenetværket: Generalforsamling med film og mad. Af hensyn til maden  
 kræves tilmelding senest d. 9. til Inger Bertelsen på tlf.: 61 65 10 69.
Søndag d. 16. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Lars Nielsen.
Søndag d. 23. kl. 10.00  Fællesskabsdag m familiegudstjeneste se omtale.
Onsdag d. 26. kl. 19.00 Kvindenetværket: Jette Næsby fortæller om hendes Patchworktæppe som  
 hænger i menighedssalen. Vi syr patchwork medbring nål og tråd og nogle  
 små stofrester. I Vaarst.
Torsdag d. 27. kl 10.00  Bibelgruppe i Vaarst
Søndag d. 30. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.

Fredag d. 4. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 6. kl. 10.00  Fællesgudstjeneste med Karmelkirken, med nadver, i Vaarst.
Tirsdag d. 8. kl. 14.00 Seniortræf: Inger og Bjarne Overgaard underholder med egne salmer og sange.
Onsdag d. 9. kl. 19.00 Kvindenetværket: Bliv inspireret til nye strikketeknikker  
 v/ Jette Næsby og Sinne Weis. Medbring selv garn og strikkepinde. I Vaarst.
Fredag d. 11. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 13. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 13. kl. 12.00 Ungdomsgudstjeneste.
Fredag d. 18. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Torsdag d. 24. kl. 19.00 Forhandlingsmøde.
Fredag d. 25. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 27. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen.

Torsdag d. 3. kl 10.00 Bibelgruppe i Vaarst
Fredag d. 4. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 6. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen
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