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KONGEN KOMMER!



Julen begynder i år den 26. november kl 19, hvor 
Vadum Kirkecenter inviterer til julekoncert med 
gospelkoret Gospelation. Koret leverer en medri-
vende og medlevende koncert, som byder på alt 
det bedste, når jul og gospel kombineres. Billet-
ter koster 75 kr og inkluderer en kop kaffe + en 
mindre forfriskning. Købes ved indgangen eller ved 
kontakt til Eva Schrøder på mobil 2262 1595. 

Billetter sælges fra den 20. oktober.

Julegospel
Fra 22/9 sker der noget helt nyt for alle, der går 
i 2.-7. klasse. Én fredag aften om måneden er du 
inviteret til at være sammen med andre på Guds 
hold – G-team.
Vi skal hygge os, lave forskellige aktiviteter, synge 
lovsang og lære mere om Gud.
Hold øje med fremtidige datoer på kirkens hjem-
meside og facebookside. G-team får også snart sin 
egen facebookside.
Vil du vide mere, så kontakt Charlotte, Sofie eller 
Joachim Baldur eller Anders Thomsen. 
Du kan også sende en mail til cbaldur@gmail.com 
eller SMS til 6110 7574 (Charlotte).

G-Team

Lederne for G-team: anders, CharLotte, JoaChim & sofie



Efterårsbøn adventsbøn
Min Gud, min Skaber!
Tak for efterårets forrådnelse!
Tak for den milde, søde duft af blade og planter
i langsom forrådnelse, 
der diskret krydrer kølige efterårsdage.
Jeg foretrækker kød, der kan gå al kødets gang,
fremfor kød, der er så pumpet med konserve-
ringsmidler, at det ikke kan rådne.
Jeg foretrækker frugt og grønt, der kan rådne,
fremfor frugt og grønt af plastic.
Meget af det, der spirede i foråret, dør nu,
for at naturen som helhed kan leve videre.
Det er en god ting – for naturen og for mig.
Af jord er jeg kommet; 
til jord skal jeg blive;
af jorden vil du igen oprejse mig.

Jesus, du er konge.
Der findes en dronning af Danmark
og en konge af Sverige,
men du er konge af mennesker!
Jordiske konger er konger af jord.
Af jord er de kommet, til jord skal de blive.
De er konger af jord; af lande; af geografi.
Det er endda en sandhed med modifikationer,
for jorden med alt, hvad den rummer,
verden og dens beboere, tilhører dig, Herre. 
Dig er givet al magt i himlen og på jorden. 
Du er kongernes konge.
Du er konge af mennesker.

Jeg vil prise dig, Herre, som råder mig.
Giv mig vejledning i mit indre om natten.
Lad mig altid have dig, Herre, for øje.
Vær ved min højre side, så jeg ikke vakler.
Lad mit hjerte glæde sig og min sjæl juble.
Lad min krop bo, leve, være og trives i tryghed 
og håb. 
For selv når jeg dør, vil du ikke lade mig blive i 
døden. 
Du vil ikke for evigt lade mig rådne op.
Du, som lærer mig livets veje,
mæt mig med glæde ved tanken om,
at du altid har noget herligt i baghånden.
Selv i døden. 
Amen

(Fra ”Jorden kalder Gud”)

Jesus, lad os, dine undersåtter,
lad mennesker overalt i stort tal
bryde ud i jubel og råbe af fryd
ved synet af vores konge, 
kongen af mennesker,
som kommer til os retfærdig og sejrrig,
sagtmodig, ridende på et æsel,
på en æselhoppes føl. 
Velsignet være du, som kommer i Herrens navn! 
Amen! 
Halleluja! 
Amen!

(Fra ”Jorden kalder Gud”)



Oktober
Søndag d. 1 
Kirkeweekend (ingen gudstjeneste)

Tirsdag d. 3 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Lisbeth Solmunde Michelsen fortæller om: 
”De magiske øer – mit hjemland, Færøerne”

Søndag d. 8
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Nadver og kollekt

Søndag d. 15 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Tirsdag d. 17 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 22 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Søndag d. 29 
Høstgudstjeneste med fællesspisning kl. 16.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Jens Korsgård

November
Søndag d. 5 
Kort gudstjeneste kl. 10.00
Derefter indsamling til Dansk Flygtningehjælp
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Tirsdag d. 7 
Tirsdagscafé kl. 14.30 
Arne Kronborg fortæller om: 
”Viser fra grøftekanten”

Søndag d. 12
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 14 
Kreative kvinder besøger Aalborg Lufthavn. 
Afgang fra kirken 18.30

Søndag d. 19 
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Søndag d. 26 
Gospelkoncert med Gospelation kl. 19.00
Mødevært: Eva Schrøder

December
Søndag d. 3 - 1. søndag i advent
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 5 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Adventshygge

Søndag d. 10 - 2. søndag i advent
Gudstjeneste kl. 10.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 17 - 3. søndag i advent
Børnenes julefest kl. 14.00 
Mødevært: MBU

Søndag d. 24 - 4. søndag i advent
Julegudstjeneste kl. 15.00
Taler: Thomas Baldur 
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 31 
Ingen gudstjeneste

Mandag d. 1
Nytårsandagt kl. 16.00
Taler: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Gudstjenester og møder

Børnenes julefest er i år 
den 17/12. 

Fest for hele familien – 
slikposer til børnene.

1/1 2018 begynder 
vi det nye år sammen 
med en kort nytårsan-

dagt. Kom frisk!

5/11 er vi igen lokal 
koordinator for Dansk Flygt-

ningehjælps landsindsamling. 
Det er lige efter en kort 

gudstjeneste. 
Meld dig som indsamler på 
flygtning.dk/stoet-os/land-

sindsamling



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

Jens Korsgaard  ...............  tlf. 4056 5904

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 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

G-Teen
Klub for børn i 2.-7. klase.

For program, følg G-teen på facebook.

Kontakt: Charlotte Baldur tlf. 6110 7574

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 


