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Det sker:
Corona-stilhed på godt og ondt.

Den anden dag tog jeg mig selv i pludselig at synes det var lidt overvældende at skulle
forholde sig til en kalender, som lige så stille var blevet fyldt mere og mere op. Nu stod
der i samme uge både biograftur, teatertur, møde i menigheden, middagsgæster, og en
fødselsdag samt en gudstjeneste….. Det gik op for mig at corona-stilheden så småt var
ved at være væk. Men nok så mærkeligt, så stod jeg der og savnede den stilhed. Ikke sådan at forstå, at jeg har noget imod at være sammen med andre mennesker eller at gå til
de ting, som står på ugeprogrammet. Jeg savnede det fravær af oplistede aftaler i kalenderen, det fravær af at skulle noget, den rolige og langsomme periode, hvor jeg faktisk
ikke lavede andet end at gå ture, spise, være sammen med fruen, læse og så ellers finde ud af, hvad jeg lige ville
lave den enkelte dag. Indrømmet jeg kan godt huske at der var nogle gange, hvor jeg sad og savnede at kunne
mødes med familie eller venner til en hyggelig aften eller at gå til gudstjeneste eller i teateret.
Er det virkelig sådan vi mennesker indimellem har det/er? Har corona-stilheden
givet os en pause og en indsigt, som vi ikke ville have fået, hvis covid-19 aldrig
var dukket op her i Danmark? For et stykke tid siden læste jeg en klumme i Kristelig Dagblad af TV-vært og forfatter Flemming Møldrup, klummen handlede
om tiden hvor han var lukket ned på grund af covid-19. I den skriver han blandt
andet: ”Men som tiden gik, blev jeg ret rastløs. Så jeg begyndte at gå længere og
længere ture i naturen….. Og mens jeg gik rundt uden for stierne i skoven….
mærkede jeg pludselig en sær ro melde sig i min krop. Og en ny nysgerrighed med dertilhørende lyst til forandring.”
I Romerbrevet skriver Paulus, ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør
jeg”. Uden jeg er sikker, så tror jeg ikke Paulus skrev dette med henblik på vores situation i corona-krisen, men
mon ikke vi alligevel kan genkende denne følelse i os? At vi gør noget, som vi egentlig ikke har lyst til eller
ikke gør noget, som vi gerne ville? Men det er lige netop det, som vi skal huske på: vi har selv muligheden for
at lave om på noget, som vi ikke synes er rigtigt, og det gælder på alle plan. Det gælder både på den måde vi
behandler/omgås andre på, det gælder vores livssituation og det gælder vores valg af hverdag og arbejdssituation.
Hvis vi glædes over, at corona-krisen gav os mulighed for at tage en pause fra vores hverdag, gælder det om at tage de gode ting med, som corona-stilheden kastede af sig. Det kan jo være, at jeg skal sørge for at have et passende antal dage i min
kalender, som ikke er booked med nogen aftaler. Nu er det ferietid, som betyder
afslapning og roligt tempo, som i marts og april, så måske skal jeg finde ud af,
hvilke forandringer jeg skal lave i mit liv, hvad mon du vil i din ferieperiode?
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Juli
Søndag d. 5. kl. 10.00.
Søndag d. 12. kl. 10.00.
Søndag d. 19. kl. 10.00.
Søndag d. 26. kl. 10.00.

Gudstjeneste. Raymond Jensen.
Indsamling til håndværker uddannelse i Rwanda.
Gudstjeneste. Raymond Jensen.
Gudstjeneste. Raymond Jensen.
Gudstjeneste. Raymond Jensen.

August
Søndag d. 2. kl. 10.00.
Søndag d. 9. kl. 10.00.
Søndag d. 16. kl. 10.00.
Søndag d. 23. kl. 10.00.
Torsdag d. 27. kl. 19.00.
Søndag d. 30. kl. 10.00.

Gudstjeneste. Bodil Højbak Møller. Indsamling nødhjælp.
Gudstjeneste. Poul Erik Jensen.
Gudstjeneste. Poul Erik Jensen. Indsamling baptist.dk.
Gudstjeneste. Henrik Pedersen.
Menighedens forhandlingsmøde.
Gudstjeneste. Lars Nielsen.

September
Søndag d. 6. kl. 10.00.

Gudstjeneste. Raymond Jensen. Nadver. Indsamling nødhjælp

Raymond Jensen har fri søndag den 2. august og holder ferie fra 3. august – 30. august.
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

