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Nu åbnes døren….
Nu ER foråret kommet og nu ER der åbnet op for at vi kan samles 
i kirken. Og som I kan se på billedet, ER Christian Sofussen startet 
som ny præst i Vaarst Baptistkirke. Christian åbner døren og siger 
velkommen. Vi glæder os til snart at kunne byde ham ”rigtigt” vel-
kommen og til at møde ham ”rigtigt”. Det seneste år har medført 
begrænsninger, men har også givet os nye muligheder. 
Vi kan i maj måned selv vælge, om vi vil deltage i gudstjenester-
ne virtuelt på ZOOM eller fysisk. Vi kan derudover vælge om vi 
vil holde virtuelle møder i stedet for at skulle mødes fysisk. Det 
virtuelle kan spare tid, transport og ingen behøver at lave kaffe 
og bage brød. Men måske vil nogen sige, at det heller ikke er den 
samme oplevelse. Vi har hver især fået en oplevelse af det virtuelle 
fællesskab og af den virtuelle gudstjeneste. Vi ved hvordan det er 
at synge sammen hver for sig, hvordan det er at bede sammen hver 
for sig og endda hvordan det er at fejre nadver sammen hver for sig. 

I Apostlenes Gerninger kap. 2, vers 42, står der, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brø-
dets brydelse og ved bønnerne. Vi har gjort det hele sammen, men hver for sig. I Matthæusevangeliet står der, 
at hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt jer. Mon det gælder både virtuelt og fysisk? 
Vi vil nok have forskellige oplevelser af de virtuelle gudstjenester. Nogle vil kunne føle, at de deltager lige så 
engageret på skærmen og at Gud er lige så nær som hvis de sad i kirkerummet. Andre vil opleve, at det er 
rart, at de kan følge med, uden at føle sig helt så forpligtede. For enkelte, er det 
at deltage virtuelt den eneste mulighed for overhovedet at være med og dermed 
kun en gevinst. 
Mulighederne for at samles virtuelt, har fordele og ulemper. I den kommen-
de tid skal vi ikke kun finde ud af hvad vi holder fast i, men også hvordan vi 
holder fast. Det vigtigste må dog være, at selvom verden er blevet en tand mere 

kompleks, så holder vi fast. Og lad os så glæde 
os over, at vi kan være sammen sammen og 
ikke kun sammen hver for sig. Vi kan nu både 
stå sammen og sidde sammen. 
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KALENDER 

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, indsamling til nødhjælp.
Onsdag d. 5. kl. 19.00  Kvindenetværket. En aften om Børge Andersens liv og sange v. Hanne Kiel.
Søndag d. 9. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Familiekoret.
Tirsdag d. 11. kl. 14.00  Seniortræf. Bjarne Thorndal, Aalborg, fortæller med ord og billeder om  
 „3 generationer Island Rundt“ - Naturens og sagaernes ø.
Søndag d.16. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Chresten Eskildsen.
Onsdag d. 19. kl. 19.00  Kvindenetværket. Havevandring hos Gudrun Knudsen i Asp.
Søndag d. 23. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen, pinsedag.
Torsdag d. 27. kl. 19.00  Menighedsmøde
Søndag d. 30. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen, med deltagelse af kristendomsklassen  
 i anledning af kristendomsklassens afslutning.

Onsdag d. 2.  Kvindenetværket. Udflugt til Klausholm Slot og Knebel Kirke.  
 Mere information kommer senere.
Torsdag d. 3. kl. 10.00  Bibelgruppe i kirken.
Søndag d. 6. kl. 10.00  Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen, indsamling til nødhjælp.
Søndag d. 13. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Søndag d. 20. kl. 10.00  Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Onsdag d. 23.  Sct. Hans fejring hos Lone og Jørn Bundgaard nærmere info. pr. mail.
Søndag d. 27. kl. 10.00  Gudstjeneste v. John Kristensen.

Søndag d. 4. kl. 10.00  Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen, indsamling til nødhjælp.
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