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FÆLLESSKAB



Vi vil holde en fest i kærlighedens tegn! Derfor vil 
vi gerne invitere menigheden til vores vielse og re-
ception i kirken den 9. September 2017, kl. 13.00. 
Vi glæder os rigtig meget til vores store dag og 
håber at se jer allesammen. Hilsen Trine & Daniel.

Tusind tak for opmærksomheden ved min konfirma-
tion. Jeg havde en rigtig god dag! 
Joachim Baldur

Tak til alle for opmærksomheden ved min konfirma-
tion den 21. maj. Simon Ngabo

Tak for opmærksomheden ved min konfirmation. 
Juanita Damgaard



Jeg håber, at du i vores nadverfejringer oplever, 
at forskelle i hudfarver, sprog, kultur og præferen-
cer bliver irrelevante. Fordi vi i fællesskabet med 
Kristus slet og ret bare ser hinanden som med-
mennesker. Hverken mere eller mindre. Den slags 
fællesskab gør Guds gode (men ramponerede) jord 
til et bedre sted. Det er det, Jesus kalder os til. 
Skal vi ikke være fælles om det?

Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke 
fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, 
er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der 
er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i 
det ene brød. (1 Kor 10,16-17)

Jeg skriver disse linjer på et værelse i Rumænien. 
Tidligere i dag har jeg været til gudstjeneste og 
fejret nadver sammen med en lille menighed i 
landsbyen Sanduleni. Kulturforskellene er store i 
forhold til en dansk gudstjeneste. Mænd og kvin-
der sad i hver sin side af salen. Kvinderne dækkede 
deres hoveder med tørklæder. Musikken lød ikke 
som noget, nogen dansk menighed ville stille sig 
tilfreds med (eneste instrument var en meget slidt 
harmonika – og harmonikaspilleren havde også set 
sine bedre dage). Jeg forstår ikke et ord af, hvad 
folk omkring mig siger. Ifølge Google Maps er der 
2.473 km til Vadum fra dette hjørne af EU. 
Det føles, som om der er længere. Meget længere.
Og dog. Når vi bryder brødet og deler bægeret, så 
taler vi et sprog, vi alle forstår. Tolkning er unød-
vendig. Sprogbarrierer forsvinder. Kulturforskelle 
udviskes. Hjerterne kommunikerer. Vores hjerter 
indbyrdes. Og Guds hjerte og vores hjerter imel-
lem. Vi er ikke længere fremmede for hinanden. Vi 
er fællesskab. Brødre og søstre. Med eller uden tør-
klæder.
Dette blad er vores sommerblad. Sommer er må-
ske mere fællesskabstid end nogen anden tid på 
året. Vi sidder ude og griller sammen (når vejret 
tillader det). Vi tager på lejre og stævner. Vi hol-
der fælles friluftsgudstjeneste med Vadum Kirke – 
og fejrer nadver sammen. Jeg håber, at du denne 
sommer bevidst vil opsøge fællesskabet – og opleve, 
at fællesskab opsøger dig. 

Fællesskab



Når livet gør mere end ondt – i et af verdens 
lykkeligste lande ved Claus Søndergaard
Et foredrag uden svar, til gengæld indeholdende 
refleksive spørgsmål. Foredraget ”Tro, Stress og 
Depression”. Emner der til stadighed kan være om-
gærdet af en tabuisering. Foredraget er til tilhøre-
ren, der er klar til at anskue livet og dets skæv-
heder og finurligheder i et bredere perspektiv, og 
som gerne vil udfordres – ikke af letkøbte svar, 
men af refleksive spørgsmål. Foredraget markerer 
et til tider nedslående og på samme tid et forfri-
skende bud på en sygehistorie – og de snoede veje 
ud af selv samme.

Familieliv i dagens Danmark ved Eva Schrøder
Workshop med en smagsprøve på kurset PREP, en 
smagsprøve, hvor par får anledning til at opleve, 
hvad en times koncentreret nærvær og dialog kan 
gøre for jer som par. Workshoppen er for par i alle 
aldre - ingen for unge, ingen for gamle, da det til 
alle tider er godt som par at mødes og være for-
trolige.

Ruths bog ved Erik Mortensen
Ruths Bog er en af perlerne i Gammel Testamente. 
Det er en blændende god historie, som bekræfter, 
at Gud har gjort det til sit speciale at virke gennem 
ganske almindelige mennesker, når han skal fuldfø-
re sine planer. Det er også et eksempel på Bibelens 
guddommelige pædagogik, fordi bogen giver os en 
nyttig forståelse af de teologiske udtryk ”genløser”, 
”forløser”, ”løser” og ”løsesum”, præcis ligesom 
Guds nåde er det underliggende tema i hele beret-
ningen. Endelig handler Ruths bog om Jesu slægt. 
Ruths bog er på alle måder aktuel og taler på en 
spændende og enkel måde direkte ind i vores egen 
samtid og historie. 



Årets undervisere af teens: Casper Ullemose og Frederik Højgaard

Årets undervisere af børnene: Sanne og Peter Würtz

Dato: Fredag 29/9 til 
søndag 1/10. 

Sted: Himmerlandscentret 
Idrætsefterskole, Haverslev. 
Nærmere program følger.

Kirkeweekend



Juli
Søndag d. 2 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder
Nadver og kollekt

Søndag d. 9 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært Heidi Johansen

Søndag d. 16
Ingen gudstjeneste
(Sommerstævne på Lindenborg)

Søndag d. 23 
Ingen gudstjeneste, der henvises til Folkekirken

Søndag d. 30 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Peder Moesgaard
Tirsdagscaféen

August
Søndag d. 6 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Rasmus Jonstrup
Mødevært: Gitte Thomsen
Nadver og kollekt

Søndag d. 13 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Taler: David Lundsteen
Mødevært: Frank Pedersen

Søndag d. 20 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Ole Manstrup

Søndag d. 27 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Gudtjenester og møder



September
Søndag d. 3 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 5 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Besøg af Arne Sloth Kristoffersen: 
”Livet i klitten og mosen”

Lørdag d. 9 
Bryllup kl. 13.00
Trine Lindvig Bach Jensen & Daniel Thomsen

Søndag d. 10
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur 
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 17 
Gudstjeneste kl. 14.00
Taler: Thomas Baldur 
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Tirsdag d. 19 
Kreative kvinder kl. 19

Søndag d. 24 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Sommerstævne på 
Lindenborg den. 16-22/7

Se mere på: 
www.sommerstaevnet.dk

Bibelen Live:
Mandag den 11/9

Oplev bibelen komme 
til live på en 

uforglemmelig måde

Grill & Bold:
Hver sommer-onsdag er

grillen klar kl. 18.00.
Medbring selv mad og kom og 
lad os skabe nogle hyggelige 

aftener sammen. 
(evt. aflysninger i tilfælde af 

dårligt vejr fremgår af kirkens 
facebookside/hjemmeside)



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 Missionsforbun-

det. Derigennem har vi både et nationalt 

netværk og et stærkt socialt engagement 

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:
Line Højgaard ................. tlf. 4140 9355

Derek Damgaard  ............  tlf. 2814 8174

Pia Manstrup Brandt ........  tlf. 4099 9758

Kristian Johansen ............  tlf. 4068 4918

Anne-Louise Højgaard ......  tlf. 2073 6552

Steen Hørdum .................  tlf. 2096 0245

Gitte Thomsen  ...............  tlf. 2782 1436

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 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 efterskole.

For program, følg Alive på Facebook.

Kontakt: Maria Johansen tlf. 4233 9263

Bladet
Kirkens blad udgives kvartalsvis.

Redaktion: Præst og menighedsråd. 

Indlæg modtages på: 

Formanden@vadumkirkecenter.dk

Deadlines: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

Vadum Kirkecenter

Ellehammersvej 14

9430 Vadum

www.vadumkirkecenter.dk 


