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Du skal ikke skamme dig !
Du skulle skamme dig…..
Sådan tror jeg, at en del har hørt deres forældre sige på et eller
andet tidspunkt. Sikkert med rette, for hvis man har gjort noget
man ikke må, så bør man vel skamme sig? Men hvad er skam
egentlig for en størrelse? Og hvorfor taler vi kristne så ofte om
skam?
Slår man op i ordbogen, får man denne deﬁnition af skam:
"Ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller ﬂovhed, fremkaldt af
bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt."
Men skam kan også have en anden betydning.
Det kan være en følelsesmæssig reaktion på oplevelsen af
afvisning, latterliggørelse, kommen til kort eller tab af anseelse.
Begge betydninger er noget, jeg personligt har oplevet i mit
kristen-liv, både overfor Gud og mine medmennesker. Jeg er fuldt
ud klar over, at jeg er en synder, som Paulus siger i Romerbrevet
kap. 7 v. 19: ”For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det
onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”. Dette føler jeg skam over, i
den forstand, at jeg har bevidstheden om, at jeg gang på gang
falder i synd.
Jeg kan heller ikke sige mig fri for at skamme mig, i den forstand
af jeg føler oplevelse af afvisning eller følelsen af Guds fravær.
For hvordan kan det egentlig være, at Gud - nærmest per
deﬁnition - hver gang jeg oplever modgang, prøvelser, smerte, osv
ALTID har en tendens til at forsvinde, og lade mig tilbage HELT
alene?
Måske jeg burde skamme mig over begge disse følelser?
For det første tog Jesus al min skyld og skam med sig på korset,
hvorfor jeg nu kan stå helt ren over for Gud, uden grund til at føle
skam. Og jeg må bede til ham om tilgivelse, når jeg fejler, og
netop oplever skam, skyld og ﬂovhed, fremkaldt af bevidstheden
om at have gjort noget forkert.

For det andet: Gud har lovet os alle, ….”Og se, jeg er med jer alle
dage indtil verdens ende." (Matt 28 v.20) Og: ”Glemmer en
kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn hun fødte? Selv
om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.” (Es 49 v.15).
Lige meget hvor meget vi føler os afvist af Gud, er sandheden
heldigvis en ganske anden. Vi må leve i troen på, at Gud virkelig
altid er os nær og beskytter os.
Vi må have lov at kaste al vores skam, ligegyldig hvilken deﬁnition
vi lægger i det, på korset. Korset SKAL for os være et meget
skamfuldt symbol. Ikke i den forstand, at vi skal slæbe rundt med
bøjet hoved, og være meget bedrøvet. Nej, tværtimod. Vi skal
glæde os over korset, for det er lige netop her, al vores skam
sporløst forsvinder. Og vi kan sige til hinanden:
”Du skal IKKE skamme dig”.
Kærlig hilsen Kenneth N. Håland.

Kvinder på tværs
Det er et nyt initiativ for " Kvinder på tværs" af alder, livssituation,
religion og interesser: for alle kvinder med lyst til socialt samvær
med andre kvinder og mulighed for at dele liv, tid, nærvær,
erfaringer m.m.
Der vil være kaﬀe/the på kanden, måske en lille snack, og rig
mulighed for at bruge snakke- strikketøjet eller hobby som du selv
( eller andre) medbringer. Det primære er det sociale fællesskab.
Der bliver en kort afslutning/reﬂektion og bøn til sidst.
Har du spørgsmål, eller brænder du for at være med i et lille
udvalg og at realisere ideerne og arrangere «Kvinder på tværs»,
er du meget velkommen til at tage kontakt til mig via mail:
inge.s.weber@gmail.com eller sms til 26952022.
Kærlig hilsen Inge

Indre Missions Fællesskab
Hvis ikke andet er anført, er mødet 19.00 i Arken,
Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3.

August:
9 Bibelkredse
16 17.30 Fællesspisning og opstartsmøde v. bestyrelsen.
Børnenes 5 minutter
23 ”Hvad kan vi lære af Abraham om det at følge Gud?”
Pensioneret rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.
Indsamling til Indre Mission
30 ”Med Jesus på nettet” At være kristen i en verden fuld af
digital støj. Kommunikationschef Asbjørn Asmussen,
Fredericia. Indsamling til Indre Mission
September
4 Kvinder på tværs. Er for alle kvinder - på tværs af alder,
livssituation, religion og interesser - der har lyst til socialt
samvær/fællesskab med andre kvinder og lyst til at dele liv,
tid, nærvær, erfaringer m. m.
6 Bibelkredse
13 «Vort syn på fremmede i Bibelsk sammenhæng»
Landsleder for tværkulturelt arbejde, Krista Rosenlund
Belows, Brædstrup. Indsamling til IMs tværkulturelle arbejde
20 17.30 Indre Missions 'fødselsdag', fællesspisning. Pastor
Hans-Ole Bækgaard, formand for IM. Indsamling til Indre
Mission
27 «Du skal IKKE skamme dig!» Journalist Anette Maria
Ingemansen, Fredericia.

Oktober
Temaaftener i Taulov, 19.30. Pastor og missionær Jakob Lund
Olesen, Langeskov, underviser.
2 "Dåbens kraft" (Årsmøde efter kaﬀen)
4 "Nadverens styrke»
2 Kvinder på tværs
11 Bibelkredse
25 17.30 Fællesspisning, familieaften og Arkens fødselsdag.
Konsulent i DFS, Randi Taulborg, Aulum, taler. Indsamling
til DFS.
November
1 Bibelkredse
6 Kvinder på tværs
8 «Det kristne menneskesyn, og konsekvenserne for os
selv» Leder af AdamogEva.dk, Vibeke Sode Hjort, Børkop.
Indsamling til AdamogEva.dk
15 ”Glæden ved at give” Vi ser på en konkret indsamling, som
fandt sted i kirkens allerførste tid. Indsamlingen (2 Kor 8-9) er
præget af en særlig glæde og iver efter at være med til at
give. Hvordan hænger det sammen? Hvorfor er de første
kristne så optaget af at samle penge ind? Er der noget vi kan
lære her? Indsamingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo
Pedersen, Kolding. Indsamling til IM.
22 «Prioritering af tid og penge» Forkynder og
samfundskonsulent, Brian Madsen, Vejle. Indsamling til IM.
29 17.30 Fællesspisning - Familieaften - Adventsfest.
Konsulent i DFS, Britta Bank Møller, Kolding. Indsamling til
DFS.

December
6 Bibelkredse
13 «Forventning». Landssekretær i Ordet og Israel,
Morten Nielsen, Gårslev. Indsamling til Ordet og Israel.
29 14.30 - 16.30 Julefest Villy Jakobsen medvirker.
Januar 2019
3 Bibelkredse
7.- 10. Evangelisk Alliance Bedeuge
17 Sang-, vidne- og reﬂektionsaften ved Mona Ladekjær
24 Mødefri pga fællesdag lørdag.
26 Fællesdag. Nærmere program følger.
31 Møde ved pastor Per Damgaard Pedersen, Kolding.

74173

MobilePay
- skriv i emnefeltet,
om det er til kaffe
eller til gave
eller til bibel

Kørsel til møde:
Vejr, afstand, mørke eller andet må ikke være hindring for at
kommet til møde. Hvem kan man så lige være bekendt at ringe til
for at bede om kørelejlighed? Svaret er:
Inga og Villy Jakobsen tlf. Villy: 51250341 Inga: 51220341
Aase og Hans Hansen – tlf. 7586 1748
Disse familier har velvilligt stillet sig til rådighed for
kørselsordningen – så brug dem endelig.

Med “Arken under lup”
vil vi prøve at bringe
reportager fra de
mange spændende ting,
der foregår her i Arken.
Vi vælger til hvert programblad
nogle ud, som vi sætter særligt fokus på.

Sognefestival
«Sognefestivalen»
- er efterhånden blevet en tradition i Gauerslund Sogn. I uge 39
danner den paraply for en masse forskellige arrangementer, der
alle på en eller anden måde beskæftiger sig med årets tema. Ugen
planlægges af et udvalg, der som grundstamme har Gauerslunds
sogns præster og kontor. Udvalget indbyder alle interesserede
grupper i sognet til at være med. Arken har altid været selvskrevet
medlem i udvalget, hvor også Kunstskabet, biblioteket og Børkop
Højskole er faste deltagere sammen med flere andre.
Hvad er formålet?
Hovedformålet er at sætte fokus på årets emne og især at se den
fra den kristne vinkel. Vi ønsker at lave en uge, hvor borgere i
Gauerslund sogn får nogle synlige anledninger til at beskæftige sig
med emnet og komme i berøring med personer, de måske ellers
ikke lige møder udover på indkøbstur i en butik. De enkelte
arrangementer rummer en meget bred vifte: Gudstjenester,
foredrag, møder, happenings på gågaden, udstillinger, plakater,
hjemmeside osv ...
Hvorfor er Arken med?
Formålet er jo lige i centrum af vores vision og mission: at få fokus
på Gud her i sognet. Dels kan vi arrangere nogle af de mange
tilbud i ugens løb - dette ser vi på om lidt - og dels kan vi blande os
med alle de andre ved at deltage i de andres arrangementer. Det er
der allerede kommet meget godt ud af. Alle forsamlinger/foreninger
har en tendens til at nøjes med at være sammen med sig selv.

Her er en gylden chance for at have fællesskab med andre - og
det endda i en ramme, hvor det er absolut legalt at tale om Gud!
Derfor håber vi, at mange fra Arken vil benytte sig af de forskellige
tilbud i sognefestivalen.
Arkens egne arrangementer
Nogle år prøver de enkelte klubber at have et særligt udadvendt
møde i den uge - se programmerne for Bindestregen og Logos.
Vores torsdagsmøde i den uge er specielt tilrettelagt, så det falder
ind i emnet. Vi håber naturligvis, at man vil prøve at anbefale dette
møde til venner og bekendte!
I år er det journalist Anette Ingemansen,
der med sin utraditionelle og ligefremme stil
og sin farverige personlighed vil være et
godt tilbud også for personer, der ikke er
så vant til vores type møder.
Overskriften er:
«Du skal IKKE skamme dig» - Anette vil
belyse dette emne ud fra Bibelen og lade
den kaste lys ind over vores situation her i
Danmark i 2018.
Også Café Arken har et særligt tilbud i sognefestivalen:
«Hvad har Kong David med SKAM at gøre?»
Gert Grube er pensioneret lærer,
kunstner (skulptør) og
initiativtager til Galleri Bibelland i
Brejning.

Også dette arrangement er oplagt at invitere
andre med til!

Du skal

Årets emne
- spiller på det helt centrale
i evangeliet:
at Gud har løskøbt dig til
at leve i frihed fra skyld og skam!
Det er vel oplagt både at forkynde
dette helt centrale og at have
fokus på dets vidunderlige
konsekvenser for vores syn på
os selv!
Eller rettere: de vidunderlige konsekvenser, dette burde have for
os og vores selvværd! Jeg er vist desværre ikke den eneste, der
kan slås med skamfølelsen overfor Gud. Jeg véd jo egentlig godt,
at når Gud elsker mig og tilgiver mig, så gør han det 100%. Så ser
han på mig, som den vidunderlige skabning, han i sin tid skabte.
Og han ser mit liv som lige så fuldendt som Jesu eget liv! Og så er
der absolut ikke noget at skamme sig over! Men alligevel ...
Skammen kan ledsage min skyldfølelse, men den burde også
fordampe igen, når jeg modtager Guds tilgívelse. Så kan jeg rette
hovedet op og se ind i Guds milde varme øjne - der netop lyser
over mig, som Gud selv har sagt i velsignelsen til os. Se meget
mere i Kenneths hilsen forrest i dette program! Dette her bare for
at tydeliggøre, at det er et meget aktuelt emne, også for os her i
Arken.
Har du en idé til noget, du og vi andre kan gøre i sognefestivalugen, enten i år eller senere, så kom endelig og sig til! Du kan
sige det til Jan Weber, eller Sprint eller én i bestyrelsen!
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skamme dig!

Se det altid ajourførte sognefestival-program på:
gauerslund-sogn.dk/aktiviteter/sognefestival

Forbøn
Ønsker du forbøn for en periode,
må du gerne henvende dig til:
Lisbeth Klit Johansen, 30265749; lisbeth@klit-johansen.dk
Inge Weber, 26952022; inge.s.weber@gmail.com
Tove Christensen, 75866827; tovefrovin@c.dk

Bindestregen

- er et klubtilbud for alle børn
fra 4 år til 3. klasse under DFS
(Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler).
Tirsdage kl. 16.00 - 17.15 i Arken. Ansvarlig leder: Gitte Eg tlf. 61 46 73 71; Øvrige
ledere: Eva Balsgaard Pedersen; Therese Graversen; Aase Bj. Hansen; Laila Vig
Hansen; Hanne Vig Hansen, Linda Egedal Bøge og Karina Vig Tshisungu.

21-08 18
28-08-18
04-09-18
11-09-18
18-09-18
25-09-18

Brylluppet i Kana
Lave små hjertelagkager
Den blinde Bartimæus
Kimsleg: føle, smage
Død dreng bliver levende
Vi sår noget
Helliget blive dit navn
Ud at lege
Sædemanden
Børnerådsmøde +billede med korn
Astrid Lindgren event kl. 16-kl.18 på Børkop højskole
( sognefestival) forældre er velkomne
02-10-18 Ske din vilje
Lege frugtsalat
09-10-18 Giv os i dag vort daglige brød
Bage boller
16-10-18
Efterårsferie
23-10-18 Hvor tit skal jeg tilgive.
Fluﬀy slime
To. 25-10-18 Arkens fødselsdag . Kl.17.30 -20.00 Spisning og
møde for alle Randi Taulborg
30-10-18 Jesus fristes i ørkenen
Årsfest + lege
06-11-18 Slutningen på fadervor
Billeder lægges rigtig
13-11-18 Himlen tænk hvilken fest Krans med kogler til bordpynt
20-11-18 Først var der ingenting og så ---- Finde dyr ”vendespil”
+ øve Lucia
27-11-18 Hvem var de første mennesker?
Grydesvampemennesker +øve Lucia
To 29-11-18 Adventsfest for hele familien kl.17.30 -20.00
Spisning, Lucia og fælles samling ved Britta Bank
Møller
04-12-18 To brødre
Bage pebernødder
11-12-18 Noa
Piberenser-ﬁsk, hjerter, stjerner.
18-12-18 En engel +julenat Forældre og søskende er
velkommen kl. 17.00. Der vil være risengrød til alle
Lø. 29 -12-18 Julefest kl.14.30 -16.30 for hele familien
medvirkende Villy Jakobsen.

JUNIORKLUBBEN LOGOS – BØRKOP
Vær med i et hyggeligt fællesskab med andre juniorer fra 4. til og med 8.
klasse. Kom med i klubben hver mandag kl. 18.30 – 20.00 i missionshuset
”Arken”, Peter Breths Vej 3. Vi læser i Bibelen, synger, tager på ture,
hygger, spiller og meget mere. Mere info: borkop.indremission.dk
Kontaktpersoner: Lisbeth og Jakob Klit-Johansen, 30265749 og 21742349
August
13 Opstart/Klubaften. Vi skal hygge max!
20 Sprint kommer på besøg. Emnet for aftenen er “Hvem er Paulus”
27 En tur ud i det blå. Vi ser hvad vejret tillader. Måske en tur til stranden.
September
3 Minigolf på Mørkholt.
10 Konstruktionsaften. Vi skal bygge med???
17 CC 22 kommer og er sammen med os. Britta kommer og
forkynder for os: Nådegaver... Hvad er det?
25 Sognefestival. Bemærk at dette er en tirsdag. Vi skal lave
noget sammen med eleverne fra højskolen i forbindelse med
sognefestivallen.
Oktober
5 Dette er en fredag. Vi bestiller pizza, og ser film. Der skal hygges
MAX!!!
8 Hanne Korsholm kommer på besøg. Emnet er “Retfærdighed ved tro
på Jesus Kristus”
15 Efterårsferie.
22 Bibeltime ved Kristoffer Simonsen fra Fredericia. Emnet er “
29 Bageaften. Vi bager helst noget med meget sukker i...
November
5 Vi skal svede i højskolens hal.
12 Årsfest.
19 Vi skal besøge CC22 i Gårslev.
26 Den traditionsrige rulleaften. Birger er som altid vært.
December
3 Villy kommer og fortæller bibelhistorie for os. Emnet er “
10 Juleafslutning. Vi hygger med julehistorie, knas og æbleskiver.
Traditionen tro!
17 Logos holder juleferie.
29 Julefest for hele familien i Arken.

IMU - Indre Missions Unge
Alle unge fra 15-25 er velkomne. IMU starter normalt kl 19.30 i Arken.
Hvis det er Cellegruppeaften og med spisning, starter vi 17.30. Du kan
altid kontakte formanden for mere info: Rasmus Boel Nielsen.
Mail: rboel@live.dk 23922598
August
16: Opstart med rundbold
23: Walk and talk
30: Taler: Asbjørn Asmussen - noget om Jesus og medier. OBS: vi er
sammen med Børkop IM og starter derfor kl. 19:00
September
6: Generalforsamling
13: Cellegrupper
20: Lovsangsaften
27: Taler: Dennis Hartvig Schultz, fra Åbne Døre
Oktober
4: Cellegrupper
11: Bønneaften
18: Efterårsferie
25: Cellegrupper
November
1: Taler: Anne Marie Holmberg Nielsen, fra Adam og Eva
8: ”Grill en kristen” - Robert Svendsen kommer og bliver grillet
15: Bibelaften
22: Taler: Brian Madsen - prioritering af tid og penge. OBS: vi er
sammen med Børkop IM og starter derfor kl. 19:00
29: Lovsangsaften
December
6: Cellegrupper
13: Taler: Vi spørger nogle elever fra IMB eller LTC, når vi nærmer os
20: Juleafslutning med julefrokost. OBS: vi mødes kl. 18:00
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Café Arken

Fredage kl. 14.30 – 16.30 på Peder Breths Vej 3.
Vi byder på fællesskab omkring kaffebordet, spil, oplæsning, synge
fra Højskolesangbogen og andagt.
Kontaktperson: Karin Lind tlf. 7586 2329.
September
7.

Villy Jakobsen, Brejning: "Guds billedbog - lignelsen om de
betroede talenter"
14. Caféen er åben
21. Caféen er åben
28. Gert Grube, Gårslev: «Hvad har Kong David med SKAM at
gøre?» Del af Sognefestival.
Oktober
5. Caféen er åben
12. Bent Jakobsen, Fredericia: ”Jeg tror ikke på, at livet er
tilfældigt”
26. Steen Zoffmann, Ørum: "En sømands liv"
November
2. Caféen er åben
9. Caféen er åben
16. Caféen er åben. Hans Hansen, Brejning: ”Billedfortælling fra
(nogle af) USA's nationalparker”
23. Caféen er åben
30. Caféen er åben
December
7. Inger Randrup, Fredericia: "Selma Lagerlöf"
14. Juleafslutning, pakkeleg
Januar 2019
4.

Caféen er åben

Børkop Indre Missions bestyrelse
Formand:
Kenneth Nedergaard Håland
Dortheasvej 4, 7080 Børkop, 20888612
ggknc@nedergaard-av.dk
Næstformand og kontaktperson til programudvalg:
Erik Baun, Gormsvej 2, 7080 Børkop, 20433233
erikbaun@mail.dk
Kasserer:
Finn Andersen, Mejsevej 12, 7080 Børkop
7586 1819 2844 3466 toveogfinn@gmail.com
Sekretær og kontaktperson til IMU:
Ove Pedersen, Hjulgyden 8,
7080 Børkop, 2462 7993
gg ove.pedersen@live.dk
Medlem af programudvalget:
Inga Jakobsen, Skovgårdsparken 79, Brejning
7080 Børkop. 51 25 03 41
villyoginga@gmail.com

Hjemmeside:

www.borkop.indremission.dk
Booking af Arken: www.borkop.indremission.dk ggbookingarken@gmail.com
(Anette Hedager Nielsen, 7586 1221)
Bankkonto: Fynske Bank: Reg. nr 6855 - konto 0000166810
MobilePay på 74173

Indre Mission i Børkop
er en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission
i Danmark. Det er en fri organisation inden for
folkekirken.
Vores formål er at "lede til Jesus - leve i Ham".
Vi samles de fleste uger til møde eller bibelkreds.
Der er ikke noget medlemskab, og det er gratis at
deltage i møderne. Ved de fleste møder serveres
kaffe á 15 kr.

Enhver er hjertelig velkommen

Indre Missions vision og mission:
At lede til Jesus
og hjælpe til at leve i ham!

Afdelingerne for børn og unge
har medlemskab og kontingent.
Nye kan gratis deltage nogle gange.
Børne- og ungdomsarbejdet hører til
under Indre Missions paraply,
men kører selvstændigt.

