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September - Oktober 2022
A
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Det sker:
Du skal elske din næste! Så enkelt (og svært) er kravet til os!
”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
Månen og stjernerne, som du satte der.
Hvad er da et menneske, at du husker det,
et menneskebarn at du tager dig af det?”

Sådan står der i salmernes bog kapitel 8, vers 4. Mon ikke vi alle kan overvældes
af storheden og skønheden i Guds skaberværk, når vi har stået ved strandkanten, under sommerskovens grønne katedral eller under efterårshimlens første
smukke stjernevrimmel? Her kan man føle sig ganske lille og ydmyg over storheden i skaberværket. Så er det
godt at vide, at Gud i kærlighed har skabt os i sit billede, at vi dermed ligner ham lidt og at han ønsker fællesskab med os. Derfor er den enkelte af os villet, elsket og uendelig værdifuld. Derfor er vi sat til at elske, fordi
vi selv – betingelsesløst - er elsket først. På den baggrund er det enkle (og svære) krav til os, at vi skal elske
vores næste med den samme kærlighed, som vi selv er elsket med.
At elske er nok for de fleste af os af lettest at gå til i forhold til de mennesker, vi er tættest på og holder af. Her
opleves det jo netop ikke som et svært krav, der er stillet til os. Det falder naturligt. Indimellem bliver det dog
sværere at leve op til. Det kunne for eksempel være, når det gælder den tvære nabo, den irriterende kollega,
”bøllen” der larmer på sin knallert kl. meget sent, den der har overskredet vores grænser, den anden i menigheden du er uenig med eller…….. Enhver af hos kan nok lave en liste, hvor det bliver svært for os. Men måske
er det netop i de tilfælde, at det bliver særligt vigtigt, at vi elsker. Jesus gik så vidt, at vi skal elske vores fjender!
Men hvad vil det så sige at elske det andet menneske? Det vil måske ikke være forbundet med varme følelser,
men snarere med en beslutning om at elske, fordi vi selv er elsket først. At vi med udgangspunkt i et kristent
menneskesyn ved, at den anden også er skabt i Guds billede, elsket af ham og dermed også har uendelig stor
værdi og krav på at blive mødt med omsorg, anerkendelse og respekt. Med det udgangspunkt bliver kærligheden ikke nødvendigvis en særlig følelse, som skal være til stede, men en beslutning og en aktiv omsorg for, at
det andet menneske trives, glædes og gror.
Må det derfor være vores håb og store opgave, at dette syn på medmennesket må kunne mærkes, når man
møder os hver især eller når man træder ind ad døren til vores kirke – at ethvert menneske er værdifuldt og
har krav på at blive møde med omsorg, værdighed og respekt.

Kvindenetværket inviterer onsdag den 12. oktober kl. 17.30 hele menigheden i

Kinorevuen i Skørping. Vi skal se filmen ”Du som er i Himlen”, som er baseret på ”En
dødsnat” af Marie Bregendahl. Efter filmen vil bibliotekar Mogens Yde fortælle om Marie Bregendahls forfatterskab. Der bliver serveret en tapas anretning og drikkevarer.
Pris 250 kr. Tilmelding til Birgit Hebbelstrup på tlf. 2168 7416 eller hebbel@mail.tele.dk.
Bemærk tidspunktet kl. 17.30.
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
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
Tirsdag d. 13. kl. 14.00
Onsdag d. 14. kl. 19.00
Fredag d. 16. kl. 17.00
16. - 18.
Søndag d. 18. kl. 10.00
Fredag d. 23. kl. 17.00
Søndag d. 25. kl. 19.00
Onsdag d. 28. kl. 19.00
Fredag d. 30. kl. 17.00
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Aftenbøn og andagtsstund.
Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Fællesgudstjeneste m. Karmelkirken, i Vaarst v. Christian Sofussen.
Seniortræf: Louise og Kim Varberg: ”Storbyer, Stillehav og nationalparker”.
Kvindenetværket: Sangaften med Lotte Næsby Schrøder, i Vaarst.
Aftenbøn og andagtsstund.
Nordisk kvindetræf i Arndal i Norge. Læs mere på www.baptistkvinder.dk.
Gudstjeneste v. Seniortræf.
Aftenbøn og andagtsstund.
Høstgudstjeneste. (bemærk tidspunkt)
Kvindenetværket: Overlæge Lone Valbak fortæller om sit arbejde i
retspsykiatrien.
Aftenbøn og andagtsstund.

Oktober

Søndag d. 2. kl. 10.00
Fredag d. 7. kl. 17.00
Søndag d. 9. kl. 10.00
Tirsdag d. 11. kl. 14.00
Onsdag d. 12. kl. 17.30
Fredag d. 14. kl. 17.00
Søndag d. 16. kl. 10.00
Fredag d. 21. kl. 17.00
Søndag d. 23. kl. 10.00
Onsdag d. 26. kl. 19.00
Fredag d. 28. kl. 17.00
Søndag d. 30. kl. 10.00

Nadvergudstjeneste v. Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Seniortræf: Om ”Dansk Europamission”v. medarbejder Palle Plyger.
Kvindenetværket: Biograftur til Kinorevuen i Skørping.
Se omtale, kræver tilmelding.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Anne-Marie Winther.
Kvindenetværket: Bogcafé v. Bodil Eriksen.
Aftenbøn og andagtsstund.
Gudstjeneste v. Christian Sofussen.

Fredag d. 4. kl. 17.00
Søndag d. 6. kl. 10.30
Mandag d. 7 kl. 19.00
Fredag d. 11. kl. 17.00

Aftenbøn og andagtsstund.
Fællesgudstjeneste m. Karmelkirken, i Karmelkirken, v. Christian Sofussen.
Baptistkvindernes verdensbededag, hos Birgit Hebbelstrup.
Aftenbøn og andagtsstund.

November

Søndagsskolen Hornorkester
Familekoret
Legestue
Søndag kl. 10.15 Mandag kl. 19.30 - 21.30 Tirsdag kl.19.45 - 21.15
Onsdag kl. 9.30 - 11.30
				

Spejdermøde
Vaarst: Onsdag kl. 18.00 - 19.30
Hellum: Onsdag kl. 18.00 - 19.30

