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Velkommen til fremtiden
Byder vi fremtiden velkommen? Ordet ”fremtiden” ligner ordet ”frem-
med”, selvom det vist ikke har noget med hinanden at gøre. Vi betegner 
noget, som vi ikke kender og som er forskelligt fra os selv som fremmed. 
Tanken om det fremmede medfører ofte følelser af utryghed og bekym-
ringer om tab. Det samme kan let ske når vi tænker på fremtiden. Når vi 
siger, at vi ruster os til fremtiden, må det være fordi vi tror, der kommer 
noget ubehageligt et sted inde i fremtiden. Vi er ret gode til at få øje på 
alt det, der kan gå galt, hvilket ganske sikkert har hjulpet os til at afværge mange ulyksalige hændelser. Men 
har vi fantasi til at forestille os hvordan fremtiden kan bringe noget godt med sig? 

2020 vil gå over i verdenshistorien og for os alle, hver især, var det et år, som vi husker. Der har både været 
forår, sommer, efterår og vinteren kommer nok også i lighed med andre år. Nogle mistede deres allerkæreste 
og nogle fik børn så på den måde lignede 2020 også andre år. Men 2020 tvang os til at finde nye veje og til at 

holde fast i det, som betyder mest for os. Vi måtte også øve os i at nøjes, 
at udholde afsavn og være taknemmelige for det mulige. Måske vil julen 
2020 blive meget anderledes og måske bliver den rigtig god alligevel. Må-
ske vil der være mere fred og mindre travlhed. Måske lærer 2020 os at se 
positivt på fremtiden, lærer os at håbe og tro på at fremtiden bringer godt 
med sig. Måske kan vi se frem til et 2021, hvor vi er blevet klogere, men 
også et år med mere nærvær, flere fester og større forudsigelighed.

Kendte anledninger, men afviklet på en ny måde 

Både søndag den 29. nov. og søndag 6. dec. er der dåb i for-
bindelse med gudstjenesten. 

Juleaftensgudstjenster:
Læg mærke til, at der i 2020 er hele to juleaftensgudstjenester,  
så det er muligt at vælge om man ønsker at deltage kl. 13.00 eller 15.00.  
Begge juleaftensgudstjenester afholdes på Rebild Efterskole.  
Der kommer en mail med mulighed for tilmelding. 



BAPTISTKIRKEN I VAARST 
2020 

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. 1. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Allehelgen. Nadver. Indsamling nødhjælp.
Mandag d. 2. kl. 19.00.  Baptistkvindernes Internationale Bededag hos Jette Skårhøj.
Søndag d. 8. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Karmelkirken deltager.
Tirsdag d. 10. kl. 14.00.  Seniortræf. Birthe og Jens Corneliussen, Ejstrup.
Søndag d.15. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Kollekt til ”Kildegaarden”.
Onsdag d. 18. kl. 19.00.  Kvindenetværket. Sangaften.
Torsdag d. 19. kl. 10.00.  Undervisning i kirken.
Søndag d. 22. kl. 10.00.  Morgensangsgudstjeneste. Lotte og Troels Schrøder.
Onsdag d. 25. kl. 19.00.  Kvindenetværket. Julepyntning af kirken for børn og voksne.
Torsdag d. 26. kl. 19.00.  Menighedens forhandlingsmøde.
Søndag d. 29. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Dåb.

Torsdag d. 3. kl. 10.00.  Undervisning i kirken.
Søndag d. 6. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Dåb. Nadver. Indsamling nødhjælp.
Tirsdag d. 8. kl. 14.00.  Seniortræf. Advent hygge med Alice Bak Jensen, Aalborg.
Onsdag d. 9. kl. 19.00.  Kvindenetværket. Luciafest og juleafslutning sammen med spejderne.
Søndag d. 13. kl. 10.00.  Gudstjeneste. John Kristensen.
Søndag d. 20. kl. 10.00.  Vi synger julen ind. Raymond Jensen m.fl.
Torsdag d. 24. kl. 13.00  
                       og kl. 15.00  Juleaftensgudstjeneste. På Rebild Efterskole. Indsamling til Bibelselskabet.
Søndag d. 27. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. 

Søndag d. 3. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Raymond Jensen. Nadver. Indsamling nødhjælp.
Søndag d. 10. kl. 10.00.  Gudstjeneste. Klaus Abildgaard.

Raymond Jensen har fri søndag den 22. november og søndag den 13. december.
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