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MISSION POSSIBLE



Mission gjort mulig
Gennem årene er der blevet 

indspillet adskillige serier og film 
med titlen Mission Impossible. De handler altid om 
nogle snedige agenter, der bliver sat på en ”umu-
lig” opgave, som de så selvfølgelig alligevel får løst, 
inden rulleteksterne kommer. Men igennem årene 
har et hold snedige og arbejdsomme mennesker 
her i Vadum også gjort mange fantastiske ting mu-
lige. Megen kristen mission er blevet gjort possible. 
I Takoradi, Ghana får mange forældreløse og kas-
serede børn en kærlig, kristen opvækst, en god 
skolegang, sunde værdier og nyttige livskompe-
tencer. I Thailand kan man både via radio, TV, pod-
cast og YouTube høre Fredens Stemme fortælle, at 
Gud vil os det godt, og at Jesus kalder os ind i et 
liv af trivsel, tryghed og glæde. Det er budskab, 
der når ud (og bliver taget godt imod) over hele 
landet – også ind i fængsler og flygtningelejre. På 
Grønlands vestkyst får mange børn og voksne lov 
at opleve, at når vi falder, så rejser Gud os op. Og 
selv det liv, der måske er gået i tusind stykker, kan 
Jesus samle og hele igen.
I den ekstremt fattige, østlige del af Rumænien får 
mange børn både mulighed for at komme i skole 
og for at være en del af en kristen børneklub, hvor 
de lærer, at de er meget værdifulde, fordi de er 
skabt og elsket af Gud. Og på Missionsforbundets 
repræsentantskabsmøde i juli forventer vi at ved-
tage at sende et dansk-rumænsk par til Onestí i en 
periode på 3 år. 

Dette med henblik på netop at styrke arbejdet for og 
blandt disse ufatteligt hårdt trængte børnefamilier. 
Alt det – og meget mere – er muligt på grund 
af Vadum Genbrug, og fordi mange dedikerede 
ildsjæle i øvrigt vælger at støtte disse indsatser 
økonomisk. Den gammeldags opfattelse af kristen 
mission er (lidt karikeret), at man ”går ud og 
fortæller om Jesus”. Det gør vi stadig – ellers vil-
le det ikke være kristen mission. Men vi fortæller 
ikke kun med ord. Vi forholder os til hele men-
nesker. Møder hele mennesker. Viser omsorg for 
hele mennesker. 
Det er ikke kun ”derude – i den store verden”, mis-
sion er mulig. Hvis folk spørger mig, hvorfor jeg er 
kristen, eller hvorfor jeg er præst, så er mit svar 
meget enkelt: det er jeg, fordi jeg gerne vil hjælpe 
Jesus med at skabe hellig trivsel, tryghed og glæ-
de. I mennesker. Iblandt mennesker. Hele menne-
sker. Med ånd, sjæl, følelser, intellekt, seksualitet, 
psykologi, vorter, overvægt, tro, tvivl, mindreværd, 
smerte, sejre, nederlag og hele pivtøjet. Det er, 
hvad kristen mission går ud på. Gud vil os det godt! 
Lige her. 
Vil du være med? Vil du også gerne hjælpe Jesus 
med at skabe hellig trivsel, tryghed og glæde? I 
mennesker? Iblandt mennesker? Der er masser af 
anledninger. Hver eneste dag. Lige foran os. Og vi 
har mandatet – Guds fulde opbakning til bare at klø 
på! Han har faktisk ligefrem kaldet os til det. Som 
vi siger til sidst i hver eneste gudstjeneste: Gå med 
fred og tjen Herren med glæde! Hvor går du hen?



Lisa er for nylig trådt ind i Genbrugsbestyrelsen, 
og vi har spurgt hende hvorfor.

Jeg er gået ind i Genbrugsbestyrelsen, fordi jeg 
har fået mere tid, nu hvor alle vores børn er flyt-
tet hjemmefra, og så tænkte jeg, at det kunne 
være spændende at være med til at flytte Gen-
brug hen i de nye lokaler på Ellehammersvej 88.
 
Jeg begyndte egentlig i 2013 som medarbejder, 
hvor jeg gik ledig i en kort periode. Lige siden har 
jeg lavet vagtplan og taget vagter ind imellem.

Genbrug
4 ting, du nok ikke vidste om 
Genbrug

1. Genbrug får rigtig meget tøj. Det meste og det 
bedste bliver solgt, men der kommer faktisk så 
store mængder tøj ind, at man ikke kan nå at 
sælge det hele. Godt tøj må ikke gå til spilde! 
Derfor sender Genbrug hvert år 750+ sække 
med tøj og sko til fattige familier i Rumænien.

2. I forretningen er der i alt ca. 75 meter tøjstativer. 
Tøj er noget af det, der sælges allermest af.

3. Mange genbrugsbutikker bruger rigtig meget tid 
og resurser på at køre rundt og hente donerede 
varer. Vadum Genbrug er velsignet: ca. 85% af 
alle varer bliver indleveret til forretningen. Det 
er en kæmpe hjælp, som frigør medarbejderne 
til det, de er bedst til; at sælge!

4. Genbrugs medarbejdere (alle frivillige) yder 
tilsammen minimum 160 timer pr uge. Deres 
kaffepauser er fuldt fortjent.

Det er et spændende arbejde. Jeg kan godt lide 
det fællesskab, der er mellem medarbejderne og 
at få en god snak med kunderne. Jeg er nu med-
arbejder på onsdagsholdet.
 
Jeg tror, at det er godt for Genbrug, at næste ge-
neration kommer på banen, så meget det nu kan 
lade sig gøre.
 
Genbrug er også et godt bindeled til byen, og det at vi 
kan sende penge til missions- og nødhjælpsprojekter 
for børn og unge ude i verden, det giver mening.



Juli
Søndag den 1. 
Dåbsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder
Kollekt

Søndag den 8.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Nadver

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

Søndag den 22. 
Ingen gudstjeneste
Der henvises til folkekirken

Søndag den 29. 
Ingen gudstjeneste
Der henvises til folkekirken

August
Søndag den 5. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Chresten Eskildsen
Mødevært: Benthe Pedersen
Nadver og kollekt

Søndag den 12. 
Kort familiegudstjeneste med udflugt kl. 10.00
Husk madpakke!
Arrangør: BUS

Søndag den 19.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Svend Ryborg
Mødevært: Eva Schrøder

Tirsdag den 21. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den 26.
Gud og grill kl. 18.00
Fælles spisning og aftengudstjeneste
Medbring selv kød til grillen
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ibsen

September
Søndag den 2.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen
Nadver & kollekt

Tirsdag den 4. 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Elisabeth Rostved, Aalborg
”Oplevelser fra hospitalsskibet Mercyship”

Søndag den 9.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Tobias Haslund Thomsen
Mødevært: Heidi Johansen

Søndag den 16.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Tirsdag den 18. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den 23.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Nicoline Weidinger

Søndag den 30.
Høstgudstjeneste kl. 16.30
Efterfølgende spisning
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Gudstjenester og møder

I sidste blad skrev vi, at årets 
kirkeweekend er fra den 21. 

til den 23. september. 
Det har vi af praktiske grunde 
desværre været tvunget til at 
ændre. Vi arrangerer i stedet 
en sjov og festlig dag for hele 
menigheden lørdag den 27. 
oktober. Så reservér gerne 

den dag!

Den 22/7 og 29/7 er der
 (pga. Sommerstævnet på Lindenborg) 

ikke gudstjenester her i kirken. 
Vi henviser til Vadum Kirke eller 

andre kirker i nabolaget

Hver onsdag 
(undtagen 25/7) 

mødes vi i kirken fra 17 til 18 
og beder sammen for vores 

nærområde.



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 Lindvig Thomsen 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: Rasmus Brandt tlf. 2119 4681
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