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Det sker:
Livets hale

Forleden dag læste jeg et par artikler i min avis, den ene omhandlede en skuespiller, og den anden omhandlede unges ensomhed og manglende selvværd. Skuespilleren blev interviewet i anledning af, at han for nylig
havde skrevet en bog om sit liv og sin mor. Han havde aldrig kunnet gøre noget godt nok i sin mors optik.
Hun havde aldrig været tilfreds med ham og gav også utvetydigt udtryk herfor. Dette fortsatte ind i voksenlivet og lang tid efter, at han var blevet en meget anerkendt og rost skuespiller. Engang dristede han sig til at
spørge hende om hun ikke var en lille smule stolt af ham og det han som skuespiller havde opnået, hvortil hun
svarede: ”Stolt, næh, jeg skammer mig!”. På trods af at han gennem hele sit liv havde ønsket sin mors anerkendelse af at han var god nok, formåede han samtidig at holde fast i sin drøm om at blive skuespiller. Han
forfulgte sin drøm og lod sig ikke slå ud. Der var nemlig andre som kunne se hans åbenlyse talent.
Den anden artikel handlede om en undersøgelse, som var lavet blandt unge i kirkelige miljøer. Undersøgelsen
gik ud på at finde ud af, om unge med en kirkelig baggrund følte sig lige så ensomme og manglede selvværd,
som unge uden en kirkelig tilknytning. At unge i dag har svært ved at leve op til normer og idealer er ulykkeligt, men måske er vejen frem at de, som er omkring de unge, anerkender dem og opmuntrer dem til at leve
livet og finde mening i andet end den perfekthedskultur, som omgiver os. Det at give dem et skulderklap og
ægte omsorg på trods af besværligheder, kan være med til at de ser sig selv som gode nok.
I en populær popsang synger sangerinden: ”Løber efter livets hale…. Løber eller lever du?”. Deri tror jeg der
ligger en stor sandhed, vi skal ikke løbe efter livet, men vi skal leve livet. Hvis vi formår det, bliver andre ting
mere eller mindre ligegyldige, så er det lidt ligegyldigt om mor anerkender mig eller om jeg lever op til andres
normer. Så forfølger jeg min egen drøm og gør det, som er rigtigt for mig. Brug derfor lidt tid på at opmuntre
og styrke de, som har brug for det.

Havevandring

Kvindenetværket har deres første fælles aktivitet i efteråret onsdag den
31. august, hvor vi besøger to af vore medlemmer.
Det første besøg er hos
Nani og Hans Lund,
Gunderupvej 25 i
Gunderup.
Vi mødes kl. 19.00 og får en rundvisning i deres have.
Herefter kører vi til Karin og Jens Erik Nielsen, Vaarstvej 84 i
Skovstrup, hvor vi ser haven og drikker kaffe.
Vaarst Baptistkirke
Præst:
Christian Sofussen
Kasserer:
Gudumvej 43		
Skovskrænten 22, Vaarst		
9260 Gistrup		
9260 Gistrup		
Spejderhuset		
Tlf: 61 70 97 55		
Bavnehøjvej 2, Hellum		
rolfussen@gmail.com		
9520 Skørping				
				

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

BAPT

Juli

Fredag d. 1. kl. 17.00
2.-9. - uge 27

Søndag d. 3. kl. 10.00
Fredag d. 8. kl. 17.00
Søndag d. 10. kl. 10.00
Fredag d. 15. kl. 17.00
Søndag d. 17. kl. 10.00
17.-22. - uge 29
23.-31. - uge 30
Søndag d. 24. kl. 10.30
Søndag d. 31. kl. 10.00
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Aftenbøn og andagtsstund.
Kvindenetværkets sommerhøjskole i Rebild.
Find link til programmet på kirkens hjemmeside,.
Nadvergudstjeneste på Rebild Efterskole v. Bente Højris og Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Ingen gudstjeneste.
Sommerstævne i Lindenborg.
Spejdernes Lejr i Roskilde.
Gudstjeneste v. Knud Erik Larsen: Vi er gæster i Karmelkirken,
Petersborgvej 35b. 9000 Aalborg
Gudstjeneste v. Lars Nielsen.

August

Søndag d. 7 kl. 10.00
Søndag d. 14. kl. 10.00
Fredag d. 19. kl. 17.00
Søndag d. 21. kl. 10.00
Torsdag d. 25. kl. 19.00
Fredag d. 26. kl. 17.00
Søndag d. 28. kl. 10.00
Onsdag d. 31. kl. 19.00

Nadvergudstjeneste v. Lars Nielsen.
Gudstjeneste v. Thomas Willer.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Menighedens forhandlingsmøde.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Kvindenetværket: Besøg hos Nani og Hans Lund, Gunderupvej 25, Gunderup,
herefter Karin og Jens Erik Nielsen, Vaarstvej 84, Skovstrup.

September

Fredag d. 2. kl. 17.00
Søndag d. 4. kl. 10.00
Fredag d. 9. kl. 17.00
Søndag d. 11. kl. 10.00

Aftenbøn og andagtsstund.
Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Fællesgudstjeneste m. Karmelkirken, i Vaarst v. Christian Sofussen.

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

