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TANKEBYGNINGER



Tankebygninger
I sensommeren og det tid-

lige efterår er den gamle Gen-
brugs-bygning og de to naboejendomme blevet 
revet ned. Det har været en fascinerende proces 
at følge. Det er gået hurtigt, og det ændrer virkelig 
landskabet og det indtryk, man får, når man kører 
ind i byen. De gamle, misligholdte bygninger havde 
stået så længe, at vi havde vænnet os til dem. De 
var en skæmmende del af bybilledet, men nu er de 
væk, og hvor det dog pynter! 
Igennem nedrivningsprocessen er der ét bestemt 
vers, jeg er blevet mindet om igen og igen. I 2. 
Korintherbrev, kapitel 10, vers 4 beskriver Paulus 
en side af den kristne kirkes opgave, som vi ikke så 
ofte taler om, men som ikke desto mindre er vigtig: 
”Vi nedbryder tankebygninger.” 
Det pynter gevaldigt, at de gamle bygninger er ble-
vet revet ned. Det åbner hele landskabet op, og nu 
kan vi meget bedre se muligheder og forestille os, 
hvad der kunne være i stedet. De gamle bygning-
er er ikke kun blevet revet ned, fordi det i sig selv 
ville pynte. De er blevet revet ned, fordi der skal 
bygges noget nyt; noget andet; noget bedre. De 
gamle bygninger skulle væk. Det var en nødvendig 
forudsætning.
Det samme er nødvendigt i forhold til de tankebyg-
ninger, der er blevet rejst i vores hoveder. Menne-
skesyn, verdensbilleder og virkelighedsopfattelser, 
som må udfordres – og nogle gange helt vige plad-
sen for noget nyt; noget andet; noget bedre. Nogle 
mennesker er blevet indoktrineret med den fore-

stilling, at Gud ikke findes, og at mennesket ude-
lukkende er et produkt af evolution. Mange i vores 
samfund og samtid har den opfattelse, at Gudstro 
er noget negativt. Det er altsammen tankebygning-
er, der hverken pynter eller gavner. Det er tanke-
bygninger, der må udfordres. Det er tankebygning-
er, der må nedbrydes, før noget nyt; noget andet; 
noget bedre kan sættes i stedet.
Min opgave som præst – og måske i virkeligheden 
enhver kristens opgave – er at så tvivl. Tvivl om 
forudfattede meninger og skråsikre virkelighedsop-
fattelser, der står i vejen for tillid til Gud. Tvivl om 
det, der må væk, for at der kan blive plads til tro.
Jeg glæder mig over, at det gamle skrammel er ble-
vet raget ned, og jeg glæder mig til at følge det 
nye byggeri i de kommende måneder. Jeg håber 
og beder om, at det, der bygges, må blive ramme 
om trivsel, tryghed og glæde. I samme åndedrag 
håber og beder jeg også om, at vi som kirke må 
lykkes med at nedbryde tankebygninger og hjælpe 
mennesker ind i en tillid til, at Gud vil os det godt. 
Den nåde, som er Jesu lokalplan for os, er nemlig 
den ultimative ramme for trivsel, tryghed og glæde. 

Thomas Baldur





Søndag den 11. november fejrer vi dåbsgudstjeneste. 
Hvis du ikke er døbt, men overvejer at blive det, så kontakt 
Thomas (præsten) eller en fra menighedsrådet.



Først og fast
Som kirkelig forening er vi 

udelukkende finansieret af frivil-
lige bidrag. Det er i kraft af disse frivillige gaver, 
vi kan have en ansat præst, lave arrangementer, 
vedligeholde bygning – med andre ord være den 
kirke, vi gerne vil være. Mange ting her i livet 
betaler vi, fordi vi skal. Vi skal betale skat. Vi 
skal betale boligudgifter. Vi er nødt til at bruge 
penge på mad og tøj og andre livsfornødenheder. 
Kirke er ikke noget, vi giver til, fordi vi skal. Kirke 
er noget, vi giver til, fordi vi vil. Fordi det giver 
mening for os at være med til at skabe et fæl-
lesskab, der hjælper Jesus med at skabe trivsel, 
tryghed og glæde. 
Vi har ikke en bestemt anbefaling til, hvor meget 
hver enkelt skal give til kirken. Vi har hver især 
forskellige økonomiske forudsætninger, og derfor 
vil det også være forskelligt, hvor meget vi kan 
give. Men hvis det er meningsfuldt for dig at være 
med til at skabe en god kirke, så er der to ord, 
det er godt at huske på: ”først” og ”fast”.
”Først” betyder, at det er klogt at prioritere først 
på måneden. Hvis du venter og ser, om du ”har 
råd” sidst på måneden, kan det, der egentlig 
skulle være en glæde ved at give, blive en sur 
pligt og en diskussion med samvittigheden.
”Fast” betyder, at du sætter dine gaver i system 
og gør det til en fast rutine, f.eks. hver måned. 
Det er meget nemmere at administrere kirkens 
økonomi, hvis gaver kommer på fast basis. Nogle 
laver en skriftlig aftale om at give en fast måned-

lig procentdel af ens løn. Det kan være 10 %. Du 
kan også starte mere forsigtigt med 1 % eller 2 %.  

Staten støtter, når du giver til en god sag. Det er, 
fordi foreninger, interessegrupper, kirker m.m. 
fremmer fællesskab og sammenhængskraft mel-
lem mennesker, og det er sundt og godt for et 
samfund. Derfor får du et nedslag i den skatte-
pligtige indkomst svarende til gavens størrelse, 
når du giver til kirken. Helt konkret betyder det, 
at hver gang du giver til kirken, får du en del af 
pengene tilbage i skat.
Du er altid velkommen til at kontakte René Wei-
dinger (tlf 4081 1543), hvis du gerne vil vide mere 
om, hvordan indkomne midler bruges, hvordan 
du kan være med til at give, og hvordan det skat-
temæssige fungerer. Alle gaver og henvendelser 
om gaver behandles 100 % fortroligt.



Besøg fra en flygtningelejr Tro, stress og depression
Mandag den 5. november, kl. 19.00 får vi et sjældent 
og usædvanligt besøg.
Dr. Wado måtte som 13-årig flygte fra sit hjem i 
Myanmar for mere end 30 år siden. Han kom til 
flygtningelejren Mae La på grænsen mellem Thai-
land og Myanmar, hvor han blev den første fra 
lejren til at opnå en doktorgrad. Dr. Wado skrev 
sin PhD om ”Håbets teologi”. Efterfølgende valgte 
han at vende tilbage til flygtningelejren, som i dag 
tæller omkring 40.000 mennesker. Her leder han 
en bibelskole. Dr. Wado vil fortælle sin historie og 
pege på, hvorfor det giver mening at tale om håb, 
selv når man må leve som flygtning.
Der er fri entré til arrangementet, men du får mu-
lighed for at støtte arbejdet i flygtningelejren med 
en frivillig gave.

Når livet gør mere end ondt – i et af verdens lyk-
keligste lande.
Tirsdag den 13. november kl 19.00 byder vi vel-
kommen til et foredrag uden svar. En aften med 
spørgsmål til eftertanke. Om et emne, som for 
mange stadig er tabu. Til dig, der er klar til at se 
livet og dets skævheder og finurligheder i et brede-
re perspektiv, og som gerne vil udfordres – ikke af 
letkøbte svar, men af eftertænksomme spørgsmål. 
Foredraget markerer et på én gang nedslående og 
forfriskende bud på en sygehistorie – og de snoede 
veje ud af samme.
Claus Søndergaard, bosat her i Vadum, udgav i 
2017 bogen ”Tro, stress og depression – i verdens 
lykkeligste land”. Bogen er i foråret 2018 udkom-
met i 2. oplag.



Indsamling
De sidste 5 år har jeg været 

lokal koordinator her i Vadum for 
landsindsamlingen for Dansk Flygtningehjælp. Jeg 
synes, Dansk Flygtningehjælp gør et meget stort 
arbejde for at hjælpe mennesker i nød, der hvor de 
er. For eksempel familien Solim, som måtte flygte 
ud af bagdøren, da soldater begyndte at henrette 
folk på gaden i deres landsby i Myanmar. Mode-
ren fødte deres datter, mens de var på flugt, og de 
er nu i verdens største flygtningelejr i Bangladesh, 
hvor de klarer sig med nødrationer fra Dansk Flygt-
ningehjælp. Når jeg læser sådanne beretninger, så 
tænker jeg, at jeg vil være med til at gøre en for-
skel.  
700.000 mennesker måtte flygte til Bangladesh, og 
der var akut behov for at bygge en nødhjælp op fra 
bunden. Det var Dansk Flygtningehjælp med til. De 
penge, som vi samler ind, er med til at sikre over-
levelse for mange udsatte voksne og børn i lejren. 
Samtidig er mange millioner syrere forsat på flugt 
fra krig. De har også enormt behov for hjælp.  
Vi kan tænke, at det, vi samler ind, ikke dækker 
ret meget. Men for hver 1.000 kr. kan fem familier 
få tag over hovedet, eller vi kan sikre rent drikke-
vand til 160 mennesker. Vores hjælp er livsvigtig. 
Sammen kan vi være der for dem, som har mistet 
alt. Og tænk, med de midler, vi samler ind, kan vi 
også hjælpe børn til at være børn i en meget svær 
situation, hvor krig fylder mere end leg.
Vi har så meget, og vi lever trygt og godt uden krig 
og nød. Vi kan ikke sætte os ind i, hvordan det er 

at være på flugt. Jeg tror, at vi ved at bruge 3 timer 
på denne indsamling kan være med til at gøre en 
indsats og række ud. Samtidig synes jeg, det er 
vores pligt som mennesker og som kirke at give af 
vores tid og penge til mennesker i nød. Jeg oplever, 
det er godt for vores by med en fælles indsamling, 
og hvert år ønsker mange at være med.  
Meld dig gerne som indsamler d. 4. november fra 
kl. 11 til 14. Tilmelding kan ske enten direkte til 
Lisbeth Weidinger på tlf. 2992 1543 eller på Dansk 
Flygtningehjælps hjemmeside, www.flygtning.dk. 



Koncert
Der er dømt absolut julestemning når Gospelkoret 
Aalborg Groovy gospel gæster Vadum kirkecenter 
den første søndag i advent, den 2/12 kl. 19.00.
Aalborg Groovy Gospel består af 55 sangere fra 
Nordjylland. Denne aften vil de give publikum en 
skøn oplevelse med en blanding af julenumre, 
traditionelle gospelklassikere og helt nye komposi-
tioner.

Heidi Bisgaard Jondahl er korleder og solist. Hun har 
mange års erfaring med gospelgenren, både som 
solist og arrangør af workshops i hele landet. Med 
som pianist er Rebecca Bruhn.
Billetter koster 75 kr og inkluderer en kop kaffe + en 
mindre forfriskning. Billetter købes ved indgangen 
(kontant eller MobilePay – vi tager ikke dankort).



Alle Helgens Dag er i år søndag den 
4. november. Det markerer vi med en 
Alle Helgens gudstjeneste kl. 19.00. 
Alle Helgens Dag er, som navnet anty-
der, oprindeligt en dag, hvor man min-
dedes kristne helgener og martyrer. 
Det gør vi dog ikke. Vi følger den mere 
almindelige skik herhjemme og bruger 
dagen på at mindes de, som er døde. 
Vi vil også i (mindst) lige så høj grad 
minde os selv om at se døden i lyset 
af, at Kristus blev oprejst fra død til liv, 
og at alle, der stoler på ham, også en 
dag vil blive oprejst fra død til evigt liv 
sammen med ham.
Velkommen til en eftertænksom og 
håbefuld aftengudstjeneste, hvor vi 
fejrer nadver og tænder lys i mørket, 
både bogstaveligt og symbolsk.

Mange af kirkeårets højtider – jul, på-
ske, pinse – handler om at fejre noget, 
der skete i fortiden. Advent vender 
vores blik 180 grader og kalder os til 
at se mod fremtiden. I advent fejrer 
vi noget, der skal ske en gang: Jesus 
kommer igen! Advent er kirkeårets 
længste fest. Ingen andre kirkelige 
højtider varer hele fire uger. Det er 
fordi, der er så meget at fejre! Advent 
er ikke ”opvarmning til jul”. Advent er 
noget langt større og langt mere hå-
befuldt end en før-fest eller en kage-
bagningstid. Og det er super vigtigt, at 
vi som kirke stædigt holder fast i det 
– for der er ikke andre, der gør det. 
Alt for mange mennesker lader jule-
forberedelser overdøve adventstidens 
forventning. Men kristentro er ikke en 
fortidstro. Kristentro er en adventstro. 
Kristentro er et håb og en tro på en 
fremtid, hvor Jesus – kongernes Konge 
– kommer igen. Det er værd at fejre 
og tænde lys for!

Alle Helgen Advent



Oktober
Tirsdag den 2. 
Tirsdagscafé kl. 14.30
”Vi synger sammen” 
Høst og efterår

Søndag den 7.
Gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Kristian Bonde-Nielsen, Vanløse
Mødevært: Line Højgaard
Vi begynder med kaffe og rundstykker 
inden gudstjenesten

Søndag den 14. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Tirsdag den 16. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den 21. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen

Lørdag den 27.
Fest- og undervisningsdag med Jens-Petter Jørgensen i 
Bethaniakirken, Aalborg. Program opslås i kirken og på 
vores hjemmeside.

Søndag den 28.
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til Bethaniakirken, Aalborg, hvor Jens-Petter 
Jørgensen prædiker kl. 10.30             

November
Søndag den 4. 
Alle Helgens-gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 19.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Mandag den 5. 
Besøg af Wado fra Thailand/Myanmar kl. 19.00

Tirsdag den 6.
Tirsdagscafé kl. 14.30
Per Weber, Hinnerup
”Ordet og Israel”

Tirsdag den 6.
Oplev Biblen Live 19.00
Markusevangeliet v/Klaus Lausen
(i Vadum Kirke Sognegård)

Søndag den 11. 
Dåbsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Tirsdag den 13.
Foredrag kl. 19.00
”Tro, stress og depression” v/Claus Søndergaard

Tirsdag den 13.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag den 18.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Casper Vestergaard
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Søndag den 25.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Gudstjenester og møder



December
Søndag den 2.
Koncert med Groovy Gospel kl. 19.00

Tirsdag den 4. 
Tirsdagscafé kl.14.30
Adventshygge

Søndag den 9.
Gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Tirsdag den 11.
Kreative kvinder 19.00

Søndag den 16.
Julefest for hele familien kl. 14.00
Mødevært: Skaberværket og BUS

Søndag den 23.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Mandag den 24.
Julegudstjeneste kl. 15.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag den 30.
Reflektionsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Tirsdag den 1. januar

Nytårsandagt kl. 15.00

Prædikant: Thomas Baldur

Mødevært: Thomas Baldur



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: Katrine Adamsen 6073 0109

eller Jonas Brandt 2938 1808
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