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beslutninger

 Er du døbt? Måske traf dine forældre den beslut- 
 ning for dig, da du var lille, at du skulle døbes. 

Måske har du selv senere truffet den beslutning, at 
du ville døbes. Det er under alle omstændigheder 
en stor beslutning, for du kan aldrig blive ”u-døbt” 
igen. Ved din dåb sagde Gud: ”Du er min, og jeg 
elsker dig”. Uanset hvor lille eller stor du var, da du 
blev døbt, så er din dåb et tegn på, at Gud aldrig 
fortryder eller trækker tilbage, hvad han sagde til 
dig dengang. Gud har indgået en pagt med dig. Det 
er muligt (det er endda meget tænkeligt), at du 
bryder pagten. Flere gange. Men det gør Gud al-
drig. Ikke en eneste gang! Nogensinde.

Måske er du aldrig blevet døbt. Det kan du beslutte 
dig for at lave om på. Hvis du anerkender Gud som 
din Skaber og Far; hvis du anerkender Jesus som 
din konge, der befrier dig fra synd; hvis du inderst 
inde ved, at Helligånden aldrig viger fra din side … så 
er det naturligt at være døbt. Hvis du ikke er døbt, 
vil jeg varmt opmuntre dig til at blive det! Jo før, jo 
bedre! Her i kirken er der traditionelt mange, der har 
valgt at blive døbt Pinsedag. Måske er den tradition 
vigtig for dig – og så skal du da døbes Pinsedag! Må-
ske vil du allerhelst døbes nu på søndag – og så skal 
du da det! Kontakt mig, så snakker vi om det.

En anden beslutning – ikke nær så stor, men al-
ligevel vigtig – er den årlige beslutning om, hvor 
og hvordan du/I holder sommerferie. I år er der 
en mulighed, der overgår alt, hvad noget rejsebu-
reau kan tilbyde. Når jeg på www.sommerstaev-
net.dk kigger programmet for sommerens stævne 
igennem, går det op for mig, at jeg aldrig har set 
så godt et program for et sommerstævne. Nogen-
sinde! Der er simpelthen så meget godt at komme 
efter! Men ikke nok med, at programmet er helt 
vildt godt, Missionsforbundet fejrer i år sit 130 års 
jubilæum på det af alle landets kirkelige stævner, 

der ubetinget har den smukkeste beliggenhed. Det 
bliver en fantastisk sommeruge for voksne såvel 
som børn. Igen i år er stævnet det eneste af sin 
slags i Danmark: tværkirkeligt, arrangeret i fælles-
skab med Baptistkirken – helt i tråd med Missions-
forbundets ældste kerneværdi; Guds børns enhed; 
samhørighed på tværs af kirkesamfund. Jeg glæder 
mig helt vildt til at komme på sommerstævne igen, 
og jeg håber, at vi kan være rigtig mange her fra 
menigheden, der tager afsted sammen og er fælles 
om en skøn sommeroplevelse.

- Thomas Baldur

Der er 3 ting, der gør, at vi som familie tager 
til sommerstævne. Det 1. er fællesskab. Det 2. 
er fællesskab. Det 3. er fællesskab. Fællesskab 
på campingpladsen. Fællesskab med gamle ven-
ner. Fællesskab mellem trossamfund. Fællesskab 
mellem generationer. Fællesskab om Guds ord. 
Sanne & Erik

Vi tager på sommerstævne, fordi vi gerne vil have 
nogle oplevelser med Gud. Det gælder både bør-
nene og os selv.  Drengene har fået gode venner, 
de gerne vil være sammen med, og vi vil gerne 
nyde fællesskabet med dem fra menigheden, der 
også er med. 
Vi synes, det er vigtigt også i sommerferien at 
bruge tid på Gud. Og det er en god investering i 
børnenes liv med og tro på Gud.
Eva & Derek

Jeg tager på sommerstævne, fordi det er tid sam-
men med og om Gud og tro. Det er fællesskab 
og det at dele liv og dagens oplevelser sammen 
på campingpladsen.
Dorte

Tilmelding og info om program, priser med mere: 
www.sommerstaevnet.dk 

Hold dig løbende opdateret på: 
www.facebook.com/sommerstaevne

Hvorfor tager du på Sommerstævne?



Vadum Genbrug flytter til maj 
fra de nuværende lokaler til 

den tidligere el-forretning på 
Ellehammersvej 88. 

Den præcise dato for flytnin-
gen kendes ikke i skrivende 
stund, men Genbrug åbner 

igen sidst i maj.

Sølvbryllup: 
den 29/5 har Lisbeth & René 

været gift i 25 år. 
Det fejres med morgensang og
kaffe på kanden fra kl. 07.00 

på Ellehammersvej 81B i Vadum.

Årets kirkeweekend er fra  
den 21. til den 23. september.
Vi er igen i år på Himmerlands-

centrets Idrætsefterskole i 
Haverslev. Reservér allerede 

nu dagene i kalenderen. 
Det bliver så godt!

Konfirmation 
Søndag den 6/5 fejrer 
Emma Abrahamsen og 

Mari Leah Højgaard 
frikirkelig konfirmation. 
Festen begynder i kirken 

kl. 10.00. Kom og vær 
med til at fejre dem!

Søndag den 22/4 
hjælper vi igen med at 
gøre Vadum smukkere 
ved at fjerne skrald. 

Vi mødes foran hallen 
kl. 10.00, og når vi er 

færdige, er der øl, vand 
og pølser i Byparken.

Gudstjenesten søndag 
den 22/4 holdes som en 

særlig sang- og 
musikgudstjeneste 

kl. 19.00.



April
Søndag den. 1. 
Påskegudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Kollekt

Tirsdag den. 3. 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Mogens Nørgaard Pedersen, Ryaa
”Oplevelser fra folketinger”

Søndag den. 8.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Pia Brandt
Nadver

Tirsdag den. 10. 
Missionsaften kl. 19.00
Besøg af Thorkild og Charlotte,
der arbejder for MAF i Sydsudan

Søndag den. 15. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Tirsdag den. 17. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den. 22. 
”Ren by” kl. 10.00. Se omtale
Sang- og musikgudstjeneste kl. 19.00
Mødevært: Line Højgaard

Fredag den. 27. 
Store Bededag - Bøn i kirken
Kl. 08.00 - 18.00

Søndag den. 29.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Peter Götz
Mødevært: Gitte Thomsen

Maj
Tirsdag den. 1. 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Elisabeth Rostved, Aalborg
”Oplevelser fra hospitalsskibet Mercy Ship”

Søndag den. 6. 
Konfirmationsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag den. 13.
Kristi Himmelfartsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Nadver & Kollekt

Tirsdag den. 15. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den. 20.
Pinsegudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ibsen

Mandag den. 21. 
Fælleskirkelig pinsegudstjeneste på Gammeltorv, Aalborg
Kl. 11.00

Søndag den. 27. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Juni
Søndag den. 3.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder
Nadver & kollekt

Søndag den. 10. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Søndag den. 17.
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Jens Christian Meldgaard

Lørdag den. 23.
Sankt Hans aften kl. 18.30

Søndag den. 24.
Gudstjeneste kl. 19.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Gudstjenester og møder

Sankt Hans aften 
Lørdag den 23/6. 

Kl. 18.30 er grillen tændt. 
Du kan købe pølser og brød 
eller medbringe eget kød. 

Hygge, boldspil, salg af 
vafler, kaffe og kage. 

Båltale ved Thomas Baldur. 
Arrangementet er alkoholfrit.

Store Bededag 
Fredag den 27/4. 

Vær med i bøn for byen og for 
menigheden! Du kan melde dig 

på en eller flere vagter af en 
halv time mellem kl. 08 og 18. 

Se opslag i kirken.

Friluftsgudstjeneste 
Søndag den 17/6 holder vi 
fælles friluftsgudstjeneste 
sammen med Vadum Kirke. 
Det er i byparken kl. 14.00. 

Medbring kaffe, kage & 
klapstol og/eller tæppe!



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

Daniel Thomsen ..............  tlf. 2281 7576

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

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. klasse.

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

Bladet
Kirkens blad udgives kvartalsvis.
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Formand@vadumkirkecenter.dk
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