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Nådens årGlæde #sammen
I januar 2018 deltager vi igen i et fælles bøn-
ne-initiativ for kirker i og omkring Aalborg. Det 
er en god tradition, at mange af Aalborgs kirker 
går sammen i to uger i januar for i fællesskab 
at bede for byen. I 2018 har den fælles bøn fået 
overskriften Glæde #sammen.
De 14 dage begynder med et stort åbningsmø-
de i Bethaniakirken søndag den 7/1 kl. 19.00 
og slutter med en “finale” af bøn og lovsang i 
Aalborg MenighedsCenter søndag den 21/1 kl. 
19.00. Vi har formiddagsgudstjeneste i Vadum 
begge søndage, men opfordrer til at deltage i 
de to aftenmøder. Det er en helt speciel, meget 
smuk, meget stærk anledning til at lovsynge og 

bede for vores by sammen med hundredevis af 
kristne fra andre kirker.
I forbindelse med de 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 sam-
men med flere hundrede trossøskende forenes i 
lovsang og bøn om Guds forvandling af vores by! 
Kan du komme i tanker om nogen bedre måde at 
begynde et nyt år på? Jeg kan ikke.
Du kan løbende blive opdateret om Glæde #sam-
men ved at “synes godt om” Aalborg Præstenet-
værks facebook-side.

Ifølge nogle beregninger er 2018 et jubelår. 
Det lyder jo meget godt, men hvad betyder det? 
Hvad er et jubelår? Svaret findes i 3 Mosebog 25. 
Her fastsætter Gud en regel om, at hvert 6. år skal 
være et sabbatår, hvor landbrugsjorden skal ligge 
brak (det var længe, før EU indførte braklægnings-
støtte). Tanken er: Guds folk arbejder i 6 dage, og 
den 7. dag gør de ligesom Gud: hviler. Alle, uanset 
social status; rig og fattig; fri og slave. På hvileda-
gen skal alle hvile og glæde sig og fejre fuldendel-
sen af skaberværket. 
Landbrugsjorden inviteres ind i samme ”rytme”: ef-
ter 6 ”arbejdsdage” (altså år) skal det 7. år være 
et sabbatår, hvor hele økosystemet hviler; jord, 
planter, mennesker og dyr inviteres delvist tilbage 
til paradis. Der må ikke sås. Der må ikke høstes. 
”Hvad landet i løbet af sin sabbat selv frembringer, 
skal I have til føde” (vers 6). Det er en invitation til 
(eller … ja, faktisk et bud om) ligesom Adam og Eva 
at leve i fuldkommen tillid til Gud som forsørger. 
Hvert 7. år skulle være sabbatår. Men ikke nok 
med det. Efter hvert 7. sabbatår – altså efter 49 
år – skulle det 50. år være et jubelår. Heller ikke 
her måtte der sås eller høstes. Det skulle være 
et år med endnu større tillid til, at Gud selv vil-
le forsørge sit folk. Derudover var det et år med 
gældssanering for alle. Hvis man af økonomiske 
grunde havde været nødt til at sælge sin jord, så 
skulle al jord i jubelåret gå tilbage til de oprinde-
lige ejere. Reelt kunne man altså slet ikke sælge 
jord, men kun et antal års afgrøder frem til næste 
jubelår. Når jeg i dag prøver at forklare det til mo-
derne mennesker (særligt bankfolk og andre, der 
beskæftiger sig med økonomi), så er der mange, 
der får nervøse trækninger. Hvordan hænger det 
sammen med den personlige ejendomsret?!? 

Jamen det gør det heller ikke! ”Der må ikke sælges 
land uigenkaldeligt, for landet er mit; I er fremme-
de og tilflyttere hos mig,” siger Gud (vers 23). Den 
personlige ejendomsret er en illusion, som Gud 
ikke anerkender!
I Esajas’ Bog 61,1-2 nyfortolker profeten jubelåret 
og kalder det et nådeår. Den er den tekst, Jesus 
prædiker ud fra, da han holder sin første prædi-
ken (Lukasevangeliet 4,18-19) og forkynder, at alt 
det nu er gået i opfyldelse. Jesus forkynder meget 
mere end bare en ”åndelig sandhed”. Dit boliglån 
hænger du stadig på – det er trods alt de færreste 
kreditforeninger, der praktiserer jubelår (sig lige 
til, hvis du finder én, der gør!). Du må nok også 
hellere møde ind på arbejde eller i skole mandag 
morgen. Ikke desto mindre indvarsler Jesus en ny 
tidsalder; ikke kun et enkelt kalenderår, men en 
hel ny tidsalder, hvor vi inviteres og udfordres til 
at leve i dyb tillid til Gud. En tidsalder, hvor sociale 
og etniske skel nedbrydes. En tidsalder, hvor Gud 
inviterer og udfordrer os til at gøre, som han selv 
gør, så vi sætter hinanden fri og sanerer hinandens 
”gæld” – den skyld, der måtte være imellem os. 
Ikke kun åndeligt, men i høj grad også socialt! Det 
er nådens og glædens tidsalder, som vi er kaldet til 
at leve i på fast basis. Ja, faktisk … for evigt. 
Men i første omgang i 2018. Godt nytår!
Thomas Baldur



påsken 2018 ny data-regler
Overalt på jorden fejrer kirken nadver. Vi siger, 
at Jesus indstiftede nadveren. Ifølge bibelen ske-
te det, da han dagen før sin korsfæstelse fejre-
de påskemåltidet sammen med sine disciple. Det 
er baggrund for den helligdag, vi kalder Skær-
torsdag. Vi fejrer igen i år Skærtorsdag med et 
festmåltid som det, Jesus og disciplene holdt. Det 
hedder Seder, og du er inviteret til at leve dig 
med ind i, hvad der skete den aften.

EU indfører ny persondataforordning. Allerede 
her tænker nogle måske: ”Gab!” og ”Hvad kom-
mer det os ved?” Faktisk ikke så lidt endda! For 
alle foreninger i EU, herunder i Danmark … ALLE 
skal overholde de nye regler. 
Reglerne, der træder i kraft til maj, indføres for 
at beskytte forbrugere og borgere. Det er jo så-
dan set positivt nok. Men det stiller nogle krav 
til, hvordan vi som forening håndterer personop-
lysninger; billeder, navne, adresser, fødselsdage 
osv. Det er i første omgang menighedsråd og 
kasserer, der må tage ansvar for, at vi kender og 
følger de nye regler. Nogle af os har allerede væ-
ret på kursus, og på Missionsforbundets lederdag 
den 20/1 2018 bliver der også givet en vejledning 
i de nye regler. 
Den slags jura er ikke det mest spændende at 
tumle med, men det er bydende nødvendigt, at vi 
overholder reglerne, for bødestraffen for at bryde 
dem er faktisk høj. Det er for eksempel et krav, 
at vi udarbejder en politik for vores håndtering af 
personoplysninger. Den vil du i løbet af det nye år 
kunne finde på vores hjemmeside. 
Som en konsekvens af de nye regler trykker vi 
fremover ikke noget her i bladet om enkeltper-
soner (fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, 

sølv- og guldbryllupper), medmindre dem, det 
handler om, selv skriftligt beder om det. På sam-
me måde skal vi også være mere forsigtige med, 
hvad vi lægger op af tekst og billeder på kirkens 
facebookside. Og en masse andre ting. I det hele 
taget er det her et område, hvor menighedsrådet 
vil sætte pris på menighedens forbøn, mens vi 
lærer at navigere i de nye regler.

Festen holdes i Vadum Kirkecenter Skærtorsdag 
den 29/3
Festen begynder kl. 18.00. Kom i festtøj! 
Festen koster kr. 75,- for voksne og 40,- for børn 
under 14 år.
Børn under 5 år deltager gratis.
Af hensyn til planlægning er det nødvendigt at til-
melde sig senest søndag den 18/3.
Send din tilmelding til: praest@vadumkirkecenter.
dk • Tlf. 41560795 • facebook.com/thomas.baldur
Påskesederen følges traditionen tro op med en 
eftertænksom stillegudstjeneste Langfredag den 
30/3 og en festgudstjeneste Påskemorgen den 1/4. 



Januar
Mandag d. 1 
Nytårsandagt kl. 16.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 7 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger
Nadver og kollekt

Fælleskirkelig gudstjeneste i Bethaniakirken, Aalborg
Kl. 19.00

Tirsdag d. 9
Tirsdagscafé kl. 14.30
”Nytårsfest” v/Benthe og Frank Petersen

Fredag d. 12 
Evangelisk Alliance og stillegudstjeneste i
Ansgars Kirken, Aalborg

Søndag d. 14 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 21 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Bjarke Thomsen

Fælleskirkelig gudstjeneste kl. 19.00 
Aalborg MenighedsCenter, Aalborg

Tirsdag d. 23 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 28 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ibsen

Februar
Søndag d. 4 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 6 
Tirsdagscafé kl. 14.30 
Alice og Verner Bak Jensen, Aabybro
”Hvorfor skal vi synge”

Søndag d. 11
Fastelavnsgudstjeneste med fællesspisning
Arrangør: Skaberværket
Kl. 16.00

Søndag d. 18 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Tirsdag d. 20
Kreative kvinder kl.  19.00

Søndag d. 25 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Marts
Søndag d. 4
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder
Nadver og kollekt

Tirsdag d. 6 
Tirsdagscafè kl. 14.30
Knud Erik Larsen, Aalborg
”Historien om en helt, Wallenberg”

Torsdag d. 8
Menighedens årsmøde kl. 19.00

Søndag d. 11
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Casper Vestergaard
Mødevært: Thomas Baldur og årets konfirmander

Søndag d. 18
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: John Nielsen
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 25
Gudstjeneste palmesøndag kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Torsdag d. 29
Skærtorsdag Påskeseder kl. 18.00 (Se omtale i blad)
Aftenens vært: Thomas Baldur

Fredag d. 30
Langfredag - stillegudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 1/4
Påskegudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Gudstjenester og møder

Årsmøde: 
Menighedens årsmøde 
holdes torsdag den 8/3 

kl. 19.00. 
Der kommer spændende 

beslutninger på
 dagsordenen, så reservér 

allerede nu aftenen!

Hovedrengøring; mandag 
den 26. februar 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

Fastelavn: søndag den 
11/2 fejrer vi fastelavn 

med en særlig børneven-
lig gudstjeneste kl 16.00. 
Efterfølgende er der fælles 

spisning.



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: 66599

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-Team
Klub for børn i 2.-7. klase.

For program, følg G-team 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
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