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Men nytårsforsæt handler normalt om noget mere 
positivt: I år vil jeg lykkes med noget, jeg ikke 
er lykkedes så godt med på det seneste – eller 
nogensinde. Jeg vil tabe mig. Jeg vil gå i seng i 
ordentlig tid. Jeg vil stoppe med at ryge. Jeg vil 
skrive en bog. Jeg vil … et eller andet. Som regel 
er ”et eller andet” noget godt. Noget, jeg tænker, 
der vil gøre mit liv bedre. Derfor er det mit forsæt. 
Min hensigt. Min vilje. 
Lad mig fra et nyt års begyndelse invitere dig til at 
tænke nytårsforsæt i et lidt andet perspektiv. Ske 
din vilje – som i himlen således også på jorden 
(Matthæus 6,10). Far i himlen, ske din hensigt; dit 
forsæt. Lad mig ved et nyt års begyndelse minde 
dig om, at det er Gud, der virker i jer både at vil-
le og at virke for hans gode vilje (Filipperbrevet 
2,13). Dit forsæt, din vilje, din hensigt er vigtig. 
Hvis du vil noget godt, er det Gud, der har skabt 
den gode intention i dig. Gud virker i dig både at 
ville og at virke for hans gode vilje. Så sæt dig en-
delig nogle gode ting for i 2017. I tillid til, at han, 
som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre 
den indtil Kristi Jesu dag (Filipperbrevet 1,6). Det 
er ikke op til dig alene at realisere de gode forsæt-
ter. Du må faktisk gerne have den forventning, at 
vores Far i himlen hjælper og støtter dig. 
Så sæt dig endelig noget godt for! Og fortsæt i dit 
forsæt. Gud vil dig det godt – og igennem dig vil 
Gud din omverden det godt. Godt nytår!

Nytår er sæson for forsæt. Eller hvad? Har du et el-
ler flere nytårsforsætter? Eller har du opgivet, fordi 
det alligevel så ofte ikke er lykkedes dig at holde 
dem? Hvad er i grunden et forsæt? Og er det posi-
tivt eller negativt? 
I forhold til straffeloven så skal der være ”forsæt” 
hos gerningsmanden, for at man kan straffes. Man 
skal have haft til hensigt at gøre det, man nu har 
gjort. Alternativt kan man have handlet i uagtsom-
hed. Det var ubevidst. Det var et uheld. Det var 
ikke min mening. Det var ikke min hensigt. Jeg 
havde ikke forsæt. Det skete bare – fordi jeg var 
uagtsom. I nogle tilfælde kan man dog godt blive 
straffet for uagtsomme handlinger; hvis du for ek-
sempel ”kommer til” at køre for stærkt. Det er det 
strafbart at ”komme til”. Men ellers er forsæt nor-
malt en betingelse for ansvar; at man har handlet 
med viden og vilje. I forhold til straffeloven er for-
sæt altså ikke så godt – hvis man har gjort noget 
med viden. Med vilje. Med hensigt. Med forsæt.

Forsæt





Hjerte for byen
Igen i 2017 deltager vi i et fælles bønne-initiativ 
for kirker i og omkring Aalborg. Det er en god og 
lang tradition, at Aalborgs folke- og frikirker går 
sammen i to uger i januar for i fællesskab at bede 
for byen. I 2017 har disse to uger fået overskriften 
#HjerteForByen. I tillid til at Gud vil os det godt, og 
at Gud vil vores by det godt, vil vi på en række om-
råder bede for byens trivsel. ”Går det byen godt, 
går det også os godt.” Det er påstanden i Jeremi-
as’ Bog, kapitel 29, vers 7 – og den underliggende 
tanke i #HjerteForByen.
De 14 dage begynder med et stort åbningsmøde 
i Aalborg Menigheds-Center søndag den 8/1 kl. 
19.00 og slutter med en “finale” af bøn og lovsang 
i Bethaniakirken søndag den 22/1 kl. 19.00. 

Vi har formiddagsgudstjeneste i Vadum den 8/1, 
men den 22/1 suspenderer vi vores ”egen” guds-
tjeneste og opfordrer alle til at deltage om aftenen 
i Bethania i stedet.
I forbindelse med disse to uger i bøn udgives et lille 
hæfte med en bønnevejledning for hver dag. Det 
kan købes for en symbolsk pris. Reservér allerede 
nu de to uger i kalenderen! Lad os sammen med 
flere hundrede trossøskende forenes i lovsang og 
bøn om Guds forvandling af vores by! Kan du kom-
me i tanker om nogen bedre måde at begynde et 
nyt år på? Jeg kan ikke.
Du kan løbende blive opdateret om #HjerteFor-
Byen ved at “synes godt om” Aalborg Præstenet-
værks facebook-side.



Januar
Søndag d. 1. 
Nytårsgudstjeneste kl. 16
Taler og mødevært: Thomas Baldur

Tirsdag d. 3. 
Tirsdagscafé kl. 14.30 
Kristian Kryger: ”Albert Schweitzer”

Søndag d. 8.
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder
Nadver og kollekt

Tværkirkelig gudstjeneste i Aalborg Menighedscenter
Gasværksværksvej 5, 9000 Aalborg - kl. 19

Søndag d. 15. 
Gudstjeneste kl. 16
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Efterfølgende fælles spisning

Søndag d. 22. 
Tværkirkelig gudstjeneste kl. 19, 
Bethaniakirken Aalborg
Dag Hammarskjølds Gade 2A - 9000 Aalborg 

Tirsdag d. 24.
Kreative kvinder kl. 19

Søndag d. 29. 
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Februar
Søndag d. 5 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: David Højgaard, Nørresundby
Mødevært: Gitte Thomsen
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 7. 
Tirsdagscafé kl. 14.30 
Thomas Ancher Uth: ”Præsten drager i krig”

Søndag d. 12. 
Gudstjeneste kl. 10
Talere: Dorte og Cornel Pascu, Rumænien
Mødevært: Frank Pedersen

Søndag d. 19. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Taler: David Lundsteen, Aalborg
Mødevært: Bjarke Thomsen

Tirsdag d. 21. 
Kreative kvinder kl. 19

Søndag d. 26. 
Fastelavnsgudstjeneste kl. 16
Værter: Skaberværket
Efterfølgende fælles spisning

Gudtjenester og møder



Marts
Onsdag d. 1. 
Menighedens årsfest kl. 19

Søndag d. 5. 
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 7. 
Tirsdagscafé kl. 14.30 
Ingerlise og Lars Rosengaard:
”På pilgrimsvandring”

Søndag d. 12. 
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur 
Mødevært: Eva Schrøder

Onsdag d. 15. 
Hovedrengøring i kirken fra kl. 14-20
Nærmere info følger

Søndag d. 19. 
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur 
Mødevært: Kristian Johansen

Tirsdag d. 21. 
Kreative kvinder kl. 19

Søndag d. 26. 
Gudstjeneste kl. 10
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Menighedens præst, 
Thomas Baldur, holder 
ferie fra 4/2 til 24/2

Bøn i kirken:
Søndage kl. 09.30
Mandage kl. 09.30

Hovedrengøring:
Onsdag den. 15 marts gøres 

der hovedrent i kirken fra 
kl. 14 til 20. Kom og giv en 
hånd med. Jo flere vi er, jo 
nemmere bliver opgaven.

Koordinator: Lene Hollensen 
tlf. 2443 8358



Velkommen

Vadum Kirkecenter er en kristen frikirke. 

Vi bruger den samme bibel og bekendel-

se, som i folkekirken, men vi ser og gør 

nogle ting anderledes. Vi er en del af det 

kirkesamfund, der hedder Missionsfor-

bundet. Derigennem har vi både et natio-

nalt netværk og et stærkt socialt engage-

ment i flere lande. Se mere på: 

www.vadumkirkecenter.dk.

Ledelse

Præst:
Thomas Baldur 

tlf. 4156 0795

e-mail: thomas@vadumkirkecenter.dk

www.facebook.com/thomas.baldur 

Menighedsråd:
Lisbeth Weidinger tlf. 2992 1543

Bjarke Thomsen tlf. 4054 2163

Pia Brandt tlf. 4099 9758

Lotte Krabbe Johansen tlf. 2832 3339

Derek Damgaard tlf 2814 8176

Økonomi

Frikirke betyder fri af staten. Fri for stats-

støtte. Fri for statsstyring. Vores økonomi 

består af frivillige bidrag, og vi har fri-

heden til at være kirke på en måde, der 

giver mening for os. Bidrag til kirkens ar-

bejde kan udløse skattefradrag. For nær-

mere info kontakt René Weidinger – 4081 

1543.

Kirkens bankkonto: 

9070 / 1622460900

MobilePay: 9156 6953

For voksne

Kreative Kvinder
Kreative Kvinder handler om kreativt, 

hyggeligt fællesskab – ikke om alder.

Kontakt: Ingelise Rosengaard tlf. 4127 

3454

Tirsdagscafé
Refleksion og fællesskab første tirsdag 

hver måned. Se program.

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

Medvandring
Ærlig og respektfuld én-til-én samtale om 

livet, som det er – ikke som det burde være.

Kontakt: Thomas Baldur tlf 4156 0795

For børn og unge

Skaberværket  
For børn i børnehave til og med 6. klasse.

Søndage samtidig med gudstjenesten 

Kontakt: Trine Bach tlf. 2684 6547

A-Teen
Teenageklub: 7. - 10. klasse.

For program, følg A-teen på facebook.

Kontakt: Daniel Thomsen tlf. 2281 7576

9430-Alive
Ungdomsklub: Efter 10. klasse eller ef-

terskole.

For program, følg Alive på Facebook.

Kontakt: Maria Johansen tlf. 4233 9263

Bladet
Kirkens blad udgives kvartalsvis.

Redaktion: Præst og menighedsråd. 

Indlæg modtages på: 

piabrandt.post@gmail.com.  

Deadlines: 10/3, 10/6, 10/9 og 10/12.

Vadum Kirkecenter

Ellehammersvej 14

9430 Vadum

www.vadumkirkecenter.dk 


