
Det sker:BAPTISTKIRKEN I VAARST 

NYHEDSBREV 

”Mod lysere tider
Det slår mig, at jeg har et måske lidt paradoksalt syn på det med lys i vintermånederne. December er den 
mørkeste måned i året og den måned, hvor vi de fleste af dagene ser frem til den mørkeste dag. Januar er der-
imod den måned, hvor mørket mærkbart begynder at aftage, dagene bliver længere og i februar er det endnu 
mere tydeligt. Alligevel ser jeg december som den lyseste vintermåned og det er vel egentlig mærkeligt.

Måske er det fordi december er den måned, hvor et tiltagende mørke erstattes af et aftagende. Den ‘mørkeste 
dag’ vi ser frem til i december er den dag det skifter og vi kan se frem til, at lyset er på vej. Dagen hvor det 
skifter, vejer tungere end det lange seje træk, der kommer efter. Måske er det fordi december er fyldt med fej-
ringer og fokus på de mange gode og glædelige budskaber måneden rummer, hvor vi med familie og venner 
selv sætter lys op, som en lille ø midt i mørkets ocean. Så når vi til januar og februar, hvor vi fejrer knap så 
meget og måske egentlig bare trænger til at komme os over decembers travlhed. Måske er det fordi vi ser årets 
første måneder som en ny tid, der endnu ikke har taget form, hvor vi venter alt det nye og endnu ikke kan se 
tilbage til det gamle, vi glæder os ved, hvor det gode vi har oplevet, er en del af et overstået kapitel, et gammelt 
år.

Uanset hvad, synes jeg, vi skal prøve at se på de kommende måneder som en lysets tid. Der er mere at glæ-
de sig over, når vi ser den tid vi er i, som en tid med en god forandring, hvor, selv om det stadig er mørkt, så 
bliver det lysere, hvor, selv om det stadig er hårdt, når starter dagen i mørke og den slutter på samme måde, så 
bliver det alligevel lettere, for lyset er på vej.
Det er vel også det vi fejrer i julen, ikke kun at lyset er kommet, men at det tager til og spreder sig. Lad os der-
for fortsætte vores julefejring ind i det nye år.
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BAPTISTKIRKEN I VAARST 
2023 

KALENDER 

Søndagsskolen Hornorkester Familekoret Legestue Spejdermøde
Søndag kl. 10.15 Mandag kl. 19.30 - 21.30 Tirsdag kl.19.45 - 21.15 Onsdag kl. 9.30 - 11.30 Vaarst: Onsdag kl. 18.00 - 19.30 
    Hellum: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

Søndag d. 1. kl. 14.00 Nytårsdag. Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 8. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Jesper Eriksen. Efter gudstjenesten er der nytårskur.
Tirsdag d. 10. kl. 14.00 Seniortræf: Gunnar Mylius Pedersen ”Veterinærdyrlæge på Grønland”.
Onsdag d. 11. kl. 14.00 Bibelgruppen i Skørping.
Fredag d. 13. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 15. kl. 16.00 Fællesskabsdag: Gudstjeneste v. Chresten Eskildsen  
 efterfuldt af middag og foredrag. - ”Ord og toner i fugleperspektiv”
Onsdag d. 18. kl. 17.30 Kvindenetværkets generalforsamling. I kirken.
Fredag d. 20. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 22. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen. Indsamling til Dansk Missionsråd.
Torsdag d. 26. kl. 10.00 Bibelgruppe i kirken.
Torsdag d. 26. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.
Fredag d. 27. kl. 17.00 Aftenbøn og andagtsstund.
Søndag d. 29. kl. 19.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen.

Onsdag d. 1. kl. 18.00 Lysfest med fakkeloptog fra kirken.
Fredag d. 3. kl. 17.00 Aftensbøn og andagtsstund.
Søndag d. 5. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Fredag d. 10. kl. 17.00 Aftensbøn og andagtsstund.
Søndag d. 12. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Raymond Jensen.
Tirsdag d. 14. kl. 14.00 Seniortræf: Birgitte Wilsted Simonsen om sit arbejde for Røde Kors i Kenya.
Onsdag d. 15. kl. 19.00 Kvindenetværket: Hyggeaften med håndarbejde. I kirken.
Fredag d. 17. kl. 17.00 Aftensbøn og andagtsstund.
Søndag d. 19. kl. 10.30 Fællesgudstjeneste m. Karmelkirken, i Karmelkirken, v. Christian Sofussen.
Torsdag d. 23. kl. 10.00 Bibelgruppe i kirken.
Fredag d. 24. kl. 17.00 Aftensbøn og andagtsstund.
Søndag d. 26. kl. 19.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen.Indsamling til Forældreløse børn i Burundi.

Fredag d. 3. kl. 17.00 Aftensbøn og andagtsstund.
Fredag d. 3. kl. 17.30 Kvindenetværket: Kvindernes internationale bededag. I kirken.
Søndag d. 5. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen. Herefter menighedens årsmøde.
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Februar

Marts


