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Tid til eftertanke?
Pyh ha….så nåede vi så langt! Sommeren nærmer sig sin afslutning og vi oplever nu, at coronaen så småt 
slipper sit tag i os. Ihvertfald er landet ved at være genåbnet og meget er igen muligt. Måske er det nu også 
sidste gang, vi behøver at nævne corona i teksten i nyhedsbrevet? Men midt i glæden over alt det, som nu igen 
er en muligt for os, er det måske også tid til eftertanke? Det gamle kinesiske tegn for krise indeholder både 
”fare” og ”mulighed”. Faren, bekymringerne og begrænsningerne har vi alle på forskellig vis haft tæt inde på 
livet. Nu hvor vi er kommet tættere på, at faren lægge sig er der måske også mulighed for en eftertænksomhed 
i forhold til, hvordan vi herfra ønsker at leve vores liv?

I tiden efter marts 2020 og frem til nu er der meget, som ikke har været 
muligt. Mange har følt sig spærret inde og isolerede, mens enkelte også har 
oplevet den tomme kalender som velgørende med mulighed for at rette fo-
kus mod de nære ting. Nu åbner verden sig for os igen. Så hvordan forvalter 
vi vores tid og ressourcer?

Den svenske præst Tomas Sjödin har i 2017 skrevet en bog med titlen: ”Der er så meget, vi ikke er nødt til”. 
Han er optaget af kampen mod livets ”er nødt til”, altså det, som han opfatter som livets unødvendige krav. 
Han siger sådan om de unødvendige krav:
”Det behøver ikke være tiptop derhjemme, man bliver ikke nødt til at have læst de bøger, alle taler om, man 
behøver ikke være glad hele tiden, man er ikke nødt til at sige ja til alt på sit arbejde for at være loyal, Man er 
ikke nødt til at motionere mere, end man har lyst til. Her handler ansvaret om, at man vælger fra, for der er så 
meget, man ikke er nødt til. Og hver gang man giver slip på et unødvendigt krav, giver man plads til et lettel-
sens suk i sit liv.” Tomas Sjödin anbefaler os varmt at lave ”not-to-do” lister, så vi forsømmer ting i den rigtige 
rækkefølge og skaber rum for det vigtige!

Han understreger nemlig samtidig, at det ”kravløse” menneskeliv er en 
myte, men kalder de nødvendige krav for ”kærlighedskrav” og opfordrer os 
til at sortere! Kærlighedens krav kan vi ikke vælge til og fra, fordi kærlighe-
den - med biblens ord – tvinger os. Det handler således ikke om at tage let 
på kravene, men om at frasortere de unødvendige krav, som tynger livet ned 
– og i stedet give plads, kraft og lys til kærlighedens krav.
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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

Onsdag d. 1. kl. 19.00 Kvindenetværket: Skovvandring hos Jette Skårhøj Nøvlingvej 88, 9260 Gistrup.
Søndag d. 5. kl. 10.00 Indsættelsesgudstjeneste.
Fredag- søndag d. 10-12. Menighedsweekend på Øksedal. Spejdernes 40-års fødselsdag.
Søndag d. 12. kl. 10.00 Gudstjeneste i forbindelse med menighedsweekenden v. spejderne  
 og Christian Sofussen.
Tirsdag d. 14. kl. 14.00 Seniortræf: „Arv, ret og pligt“, v. Mogens Hebbelstrup, Rebild.
Onsdag d. 15. kl. 17.30 Kvindenetværket: Kinorevuen i Skørping. Filmen ”Pagten”,  med  
 efterfølgende foredrag af Inge-Lise Bjørnvig om Thorkild Bjørnvigs digtning.
Fredag-søndag d. 17-19. Kvindekonference i Sæby ”Kys det gode liv”.  
 Søndag kl. 10.00 generalforsamling i Danske Baptisters Kvindenetværk.
Søndag d. 19. kl. 10.00 Fællesgudstjeneste med Karmelkirken, i Vaarst.
Torsdag d. 23. kl. 17.00 Regionalt møde i Vaarst.
Søndag d. 26. kl. 10.00 Høstgudstjeneste.
Onsdag d. 29. kl. 18.00 Kvindenetværket: I Vaarst Baptistkirke. Førstehjælpskursus v. Birgitte Wilsted.

Lørdag d. 2. kl. 13-16 „Afsked“ med Raymond og Lone. Reception med bespisning.
Søndag d. 3. kl. 10.00 Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen, indsamling til nødhjælp.  
 Barnevelsignelse.
Søndag d. 10. kl. 10.00 Gudstjeneste v. John Kristensen.
Tirsdag d. 12. kl. 14.00 Seniortræf: „Velkommen Christian“.  
 Vi møder menighedens nye præst, Christian Sofussen.
Onsdag d. 13. kl. 19.00 Kvindenetværket: I Vaarst Baptistkirke. ”Tøjbyttedag”.
Søndag d. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Seniortræf.
Søndag d. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Christian Sofussen
Søndag d. 31. kl. 10.00 Gudstjeneste v. Søndagsskolen.

Mandag d. 1. kl. 19.00 Kvindenetværket: Baptistkvindernes Internationale Bededag  
 hos Inger Bertelsen Stranderholmsvej 56, 9270 Klarup.
Søndag d. 7. kl. 10.30 Fællesgudstjeneste med Karmelkirken, i Aalborg.
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