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MEDVANDRING

Glad i lys at vandre
”Glad i lys at vandre, hvor end vejen går, selv et lys
for andre, det er gode kår!” Sådan lyder en del af
et vers i en gammel sang i vores sangbog. Og jeg
bliver da nærmest helt glad i låget af at se dette
blad igennem.
Det nye år begynder, sådan som nye år er begyndt
de sidste 134 gange i træk; med Evangelisk Alliances bedeuge (se side 5). Man kan ikke blive andet
end glad og opmuntret af at læse Tonny Jacobsens
korte opmuntringer til hver af de 8 dage. Må det
blive startskuddet til et år, hvor vi med Tonnys ord
flytter ud af sølvbryllupskvarteret og vandrer med
andre mennesker på deres livs hjemmebane.
Jeg bliver også helt tosse-glad af at læse om Dereks oplevelse af åndelige medvandring (se side 6).
Han rammer i den grad hovedet på sømmet med
sin beskrivelse af gensidighed og kammeratskab.
Det kan jeg så meget genkende! Mit håb og ønske

for 2019 er, at vi som menighed udvikler en kultur,
hvor vi bevidst øver os i at være hinandens medvandrere, der hjælper hinanden med at få øje på,
hvordan Kristus er involveret i vores hverdag. Hvis
du mangler én, der vil lytte til og vandre med dig,
så husk, at min dør er åben, og at jeg er her for det
samme.
Det at blive en god, lyttende, medvandrer kan man
faktisk lære, når Vesterkirken i Stenum til marts
indbyder til et kursus i netop det (se side 8). Der er
få mennesker i kongeriget, der har så megen erfaring og visdom på det område, som Gunni Bjørsted. Jeg glæder mig allerede og håber, at vi den
30/3 kan fylde nogle biler og køre nordpå sammen
– og blive glade i låget og inspirerede i sjælen.
”Glad i lys at vandre, hvor end vejen går, selv et lys
for andre, det er gode kår!” Lad os snøre støvlerne
og gå sammen ind i et nyt og spændende år!
Thomas Baldur

Lad os alle bede!
I januar 2019 er det 135. gang, der arrangeres
Evangelisk Alliances bedeuge. Siden 1884 har det
været en smuk tradition, at kristne på tværs af
kirkesamfund mødes den første hele uge i januar
for at bede for vores land og vores folk – og lokalt
for vores byer. Her i Vadum har vi i mange år været en del af et Alliance-fællesskab i Jammerbugt,
men de seneste 3 år har vi i højere grad orienteret os imod et tværkirkeligt bønnefællesskab i og
omkring Aalborg. I 2019 bliver der flere muligheder end nogensinde før for at bede sammen med
kristne fra andre kirker. Der arrangeres nemlig
møderækker både i Aalborg og i Jammerbugt. I
kirkens foyer og på vores hjemmeside kan du finde flyers med tid og sted for alle møderne. Her
finder du også den folder, Evangelisk Alliance har
udgivet med en lille tekst til hver dag. Temaet for

bedeugen er Åndeligt venskab. Folderen er skrevet af Tonny Jacobsen, og den bygger på hans
bog, der også hedder Åndeligt venskab (som kan
købes i kirkens bogsalg).
Se mere på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge
og/eller gå ind på facebook og søg på Evangelisk
Alliances bedeuge Aalborg, hvor du løbende kan
blive opdateret om arrangementer.
Søndag den 13/1 er der ikke gudstjeneste her i
kirken kl. 10.00, som der ellers plejer at være.
I stedet opfordrer vi til at deltage i den store,
afsluttende Alliance-gudstjeneste kl. 19.00 i Ansgars Kirke i Aalborg.

Medvandring

set med mine øjne

Hvis åndelig medvandring drejer sig om at opbygge
en spirituel praksis, der bringer os nærmere Gud i
hverdagen, så er form og metode måske mindre
relevant, så længe vi følges med andre i processen.
Sådan havde jeg det i alt fald, da spørgsmålet om
”hvem og hvordan” blev til en medvandring inspireret af Gud og med en tanke om gensidighed og
kammeratskab, frem for spirituel “terapi”.
Cirka hver måned skiftes min medvandrer og jeg
til at vælge sted for vores vandring. Vi vælger altid
et naturområde, som vi så fysisk vandrer i, nogle
gange med kaffen i tasken. Vi skiftes til at vælge
sted, fordi vi også skiftes til at lytte. Den, der vælger sted, lytter. Du tænker måske, ”Hvad nu hvis
den, der taler, ikke har noget på hjerte?” Tro mig,
det har man, om ikke andet, så fordi der altid er
et spørgsmål, der kan stilles, når der lyttes. Hånden på hjertet, så dukker der altid noget op, som
får medvandreren til at studse over, hvor Gud er i
det hele, eller hvad Jesus dog ville gøre. For mig

har den gensidige medvandring betydet en markant ændring i mit liv med Gud. Det er blevet en
påmindelse om, at Gud ikke bare er et allestedsværende gespenst, men en helt naturligt del af vores dagligdag - uanset hvordan vi opfatter ham. At
vores medvandring er gensidig, betyder også, at vi
følelsesmæssigt kan åbne op for hinandens glæde
og mistrivsel. Vi er begge forældre, veluddannede og udfordret af livet med de bekymringer, der
følger med. Alligevel er vi vildt forskellige, og det
er en styrke. Nogen vil måske spørge, om jeg ikke
bare har fundet en god kammerat – en sjæleven
med troen til fælles. Svaret er “Jo! So What?” Men
der er kæmpe forskel på at mødes i en familiær
privatsfære kontra det at slå følge med Jesus “på
vejen til Emmaus”. Vi kan mærke det allerede, når
vi mødes. Vores gensidige vandring med Jesus er
blevet et åndehul; en time-out; en forbindelse til
sjælen så stærk, at dagligdagen bliver mere enkel
og nærværende bagefter.
Derek Damgaard

Sæt kryds i kalenderen!
Lørdag den 19/1 lægger Vestermarkskirken i Grindsted hus til Missionsforbundets årlige inspirationsdag. Det har tidligere år primært været noget, som
præster og ledere var inviteret til, men fra 2019 bredes det ud til alle interesserede. Der bliver mulighed
for at mødes på tværs af menighederne allerede fra
fredag aften kl 20.00. En slags ”mini-sommerstævne”, bare om vinteren! Se program for dagen og
meget mere på www.missionsforbundet.dk/inspirationsdag, hvor du også (senest 10/1) kan tilmelde
dig. Du kan også finde og følge begivenheden på
Missionsforbundets facebookside, så du løbende bliver opdateret.

Lørdag den 30/3 er Vesterkirken i Stenum vært for
en helt anden slags dag. Her kommer Gunni Bjørsted, præst i Missionsforbundet i Osted og Vanløse,
på besøg for at fortælle om åndelig vejledning eller
medvandring, som er noget, han igennem mange år
har været involveret i. Og som er blevet til stor velsignelse for rigtig mange mennesker i de menigheder, han er og har været præst i. Selve programmet
for dagen kommer senere, men reservér allerede nu
denne lørdag og planlæg at være med. Det kan blive
begyndelsen til noget, der leder dig ind i en ny og
velsignet fase af dit liv.

Gudstjenester og møder

Hovedrengøring
onsdag den 13. februar gøres der hovedrent i kirken fra
kl. 14.00 til 20.00. Kom og giv

Januar

Februar

Marts

Nytårsandagt kl. 16.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Mathias Schrøder
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Fastelavnsgudstjeneste med fællesspisning.
kl. 16.00
Prædikant: Skaberværket

Tirsdag d. 1.

Søndag d. 6.

Gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Tirsdag d. 8.

Tirsdagscafé kl. 14.30
Bjarne Thorndahl, Aalborg
”Fortællinger fra Island”

Søndag d. 13.

Evangelisk Alliance gudstjeneste
i Ansgar Kirke, Aalborg kl. 19.00
Prædikant: Henrik Holmgaard
Mødevært: Uffe Kronborg

Onsdag d. 16.

Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 20.

Gudstjeneste med spisning kl. 16.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Søndag d. 27.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Line Højgaard

Søndag d. 3.

Tirsdag d. 5.

Tirsdagscafé kl. 14.30
Henrik Thorngaard
”Fra Biersted over de kongelige gemakker
til Folkekirkens hus”

Søndag d. 10.

Søndag d. 3.

Onsdag d. 13.

Søndag d. 24.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ibsen

tlf. 2443 8358

Søndag d. 10.

Søndag d. 17.

Gudstjeneste kl. 10.00
Mødevært: Tobias Haslund Thomsen

Koordinator: Lene Hollensen

Tirsdagscafé kl. 14.30
Søren Peder Sørensen, København.
”Qullissat – byen der ikke ville dø”

Kreative kvinder kl. 19.00

Onsdag d. 13.

nemmere bliver opgaven.

Tirsdag d. 5.

Gudstjeneste med nadver.
Efterfølgende spisning og menighedens årsmøde
Maden koster 25 kr. Overskuddet går til
Missionsforbundets arbejde i Thailand
kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Gudstjeneste med kaffe og rundstykker kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

en hånd med. Jo flere vi er, jo

Bøn i kirken:
Søndage 09.30-09:45 og
Onsdage 17.00-18.00

Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 17.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Søndag d. 24.

Menighedens årsmøde

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

kl. 13.00 (efter gudstjeneste og

Søndag d. 31.

frokost). Der kommer spænden-

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

holdes søndag den 10/3

de beslutninger på dagsordenen, så reservér dagen allerede
nu!

Velkommen

Økonomi

For børn og unge

Vadum Kirkecenter er en kristen frikirke.

Frikirke betyder fri af staten. Fri for stats-

Skaberværket		

Vi bruger den samme bibel og bekendel-

støtte. Fri for statsstyring. Vores økonomi

For børn i børnehave til og med 6. klasse.

se, som i folkekirken, men vi ser og gør

består af frivillige bidrag, og vi har fri-

Søndage samtidig med gudstjenesten

nogle ting anderledes. Vi er en del af det

heden til at være kirke på en måde, der

Kontakt: Trine Lindvig Thomsen tlf. 2684 6547

kirkesamfund, der hedder Missionsforbun-

giver mening for os. Bidrag til kirkens ar-

det. Derigennem har vi både et nationalt

bejde kan udløse skattefradrag.

G-Team

netværk og et stærkt socialt engagement

For nærmere info kontakt René Weidinger

Klub for børn i 2.-7. klasse.

i flere lande. Se mere på:

tlf. 4081 1543.

For program, følg G-team på facebook.

www.vadumkirkecenter.dk.

Kontakt: Charlotte Baldur tlf. 6110 7574
Kirkens bankkonto:

Ledelse

9070 / 1622460900

Præst:

MobilePay: 66599

Ungdomsklub:

Thomas Baldur................. tlf. 4156 0795
E-mail: thomas@vadumkirkecenter.dk
www.facebook.com/thomas.baldur

9430-Alive
Efter 10. klasse eller efterskole.
For program, følg Alive på Facebook.

For voksne

Kontakt: Katrine Adamsen 6073 0109
eller Jonas Brandt 2938 1808

Kreative Kvinder

Bladet

Kreative Kvinder handler om kreativt,

Kirkens blad udgives kvartalsvis.

hyggeligt fællesskab – ikke om alder.

Redaktion: Præst og menighedsråd.

Kontakt:

Indlæg modtages på:

Ingelise Rosengaard tlf. 4127 3454

Redaktion@vadumkirkecenter.dk
Deadlines: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

Tirsdagscafé
Refleksion og fællesskab første tirsdag
hver måned. Se program.

Menighedsråd:

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

Line Højgaard.................. tlf. 4140 9355
Daniel Thomsen............... tlf. 2281 7576

Medvandring

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

Ærlig og respektfuld én-til-én samtale om

Vadum Kirkecenter

Steen Hørdum ................. tlf. 2096 0245

livet, som det er – ikke som det burde være.

Ellehammersvej 14

Gitte Thomsen ................ tlf. 2782 1436

Kontakt: Thomas Baldur tlf. 4156 0795

9430 Vadum
www.vadumkirkecenter.dk
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Tech College skolepraktik - Teglværket 2, 9400

