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GenOPDAG det gode fællesskab

Oliventræet
Oliventræet på billedet her er mere end 3.000 år
gammelt. Det giver stadig frugt. Det minder mig
om det oliventræ, Paulus omtaler i Romerbrevet,
kapitel 11 (vers 16-24). Han adresserer her noget, som var et problem i kirkens første år, og
som stadig er et kæmpe samfundsproblem i dag:
racisme. En racisme, som gik to veje. I Apostlenes Gerninger er det et gennemgående tema, at
folk af israelsk herkomst (”jøder”) havde meget
svært ved at acceptere, at mennesker som du og
jeg – mennesker af anden etnisk herkomst (”hedninger”) – skulle være en del af fællesskabet om
Israels Messias. Det er den altoverskyggende hovedårsag til den forfølgelse og vold, Paulus blev
udsat for. Han går skarpt i rette med den racisme i Galaterbrevet. Men i Romerbrevet 11 tackler han den racisme, der gik (og stadig går) den
modsatte vej. Nogle år, før han skrev brevet, (i
år 49) havde den romerske kejser Claudius besluttet at smide alle jøder ud af Rom (ApG 18,3).
Det vil sige, at husmenighederne i Rom i nogle
år havde været lige som os; en kirke uden jøder. Og det lader til, at de tænkte, ligesom mange kristne tænker i dag: Det går jo fint uden de
der jøder; vi kan sagtens være kirke uden dem.
Faktisk har man nu tænkt sådan i så lang tid, at
mange kristne (og jøder) har det fint med, at vi
har hver vores religion. Sådan så Paulus ikke på
det! Han bruger et oliventræ som billede på Guds

folk, Israel, og skriver sådan her til de kristne
romere:
Men til jer [ikke-jøder] vil jeg sige: […] Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogle af grenene
blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene og også
får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke
hovere over de andre grene; og hvis du gør det, så
husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men
roden, der bærer dig. […] For når du blev hugget af
fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til,
og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt
oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte
grene blive podet ind på deres eget træ.
Mange mennesker i vore dage kan ikke se, hvad
en 2.000 år gammel religiøs figur fra Mellemøsten
har med os at gøre. Paulus giver dem på en måde
ret. Han siger i hvert fald, at det er ”mod naturens
orden”, at vi ikke-jøder er blevet podet ind i Guds
historie med folket Israel. Han prøver at forklare ikke-jøder, hvordan det kan betyde noget for os, at
Israels Messias lod sig ofre. Det kan det af én eneste
grund: fordi Gud har podet os ind i Israels historie.
Der er ikke to træer i Guds have; der er ét. Det er
mere end 3.000 år gammelt. ”Der er ingen forskel
på jøder og [ikke-jøder]; alle har den samme Herre”
(Rom 10,12).

Når vi hvert år fejrer påskemåltid, så er det ikke for at
prøve at fejre Skærtorsdag på en lidt eksotisk, kulørt
og anderledes måde. Det er heller ikke for at importere et ritual fra en anden religion – det ville ikke give
meget mening. Vi gør det (for at bruge Paulus’ udtryk)
for at ”smage saften fra det ægte træs rod.” Vi gør
det, fordi Jesus aldrig har ”indstiftet nadveren”. Der
er intet i det Nye Testamente, der tyder på, at Jesus
prøvede at opfinde et nyt sakramente til en ny religion. Han inviterede os med til en freds- og frihedsfest,
der allerede havde flere hundrede år på bagen. Jeg
møder ind imellem stadig kristne (også her i kirken),
som tror, at påskemåltidet er en ”jødisk fest.” Det er

det ikke! Det er en freds- og frihedsfest for hele det
folk og hele den historie, som Gud har podet os ind
i. Det er den fest, Jesus selv inviterer os med til. Det
er den eneste forklaring, han nogensinde giver os på,
hvordan jødiske Jesus kan være vores Kristus.
Racisme og fjendskab er ikke hjemmehørende i kristentroen. ”[Jesus Kristus] er vor fred. Han gjorde de
to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han
den mur af fjendskab, som skilte os” (Ef 2,14). Lad
os mødes Skærtorsdag og skåle på det! Og tygge på
det, mens vi tygger på en oliven og noget god mad!
Thomas Baldur

Påske
Overalt på jorden fejrer kirken nadver. Ifølge bibelen
begyndte det med, at Jesus dagen før sin korsfæstelse
fejrede påskemåltid sammen med sine disciple. Det er
baggrund for den helligdag, vi kalder Skærtorsdag. Vi
fejrer igen i år Skærtorsdag med et påskemåltid som
det, Jesus og disciplene holdt. Kom og lev dig med ind i,
hvad der skete den aften. Og i hvad Jesus egentlig vil os
i nadveren.
Det er her i kirken Skærtorsdag den 18/4
Festen begynder kl. 18.00.
Kom i festtøj!
Det 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
tilmelde sig senest søndag den 7/4.
Send din tilmelding til:
praest@vadumkirkecenter.dk
Tlf. 41560795
facebook.com/thomas.baldur
Påskemåltidet følges traditionen tro op med en
eftertænksom stillegudstjeneste
Langfredag den 19/4 og en festgudstjeneste
Påskemorgen den 21/4.

En gang hed det ”Danske Kirkedage”. Og en gang
var det hovedsageligt noget, der samlede mennesker fra forskellige dele af folkekirken. Nu hedder
det Himmelske Dage, og det er i dén grad blevet
en begivenhed, der samler alle dele af dansk kirkeliv. Også frikirkerne. Faktisk i høj grad frikirker!

Det er uden sidestykke den største begivenhed i
dansk kirkeliv. Det er altid hvert tredje år, og det
er altid i Kristi Himmelfartsferien. Og i år er det så
tæt på Nordjylland, at det ville være en skam at
gå glip af.

Hvorfor tager vi
på sommerstævne?
For os er sommerstævnet blevet en fast del af
sommerferien. Det er en uge, hvor vi tanker op
både åndeligt og socialt. Fællesskabet er i centrum
sådan en uge. Vores søn på 15 er helt vild med
sommerstævnet og nævner disse tre højdepunkter; der er altid noget at lave, masser af gode venner og fed lovsang.
Trine og Anders Puggaard – Randers

Se mere og tilmeld dig allerede nu på:
www.sommerstaevnet.dk
(Der er penge at spare ved tidlig tilmelding!)

Få løbende opdateringer på:
www.facebook.com/sommerstaevne

Hold da helt ferie, vi skal på sommerstævne på Lindenborg i år! De sidste 2 år har vi måtte blive hjemme, fordi ferieplanerne ikke kunne gå op.
Det er, som om vi har manglet noget i de år, hvor vi
ikke har været med. Vi har følt os “snydt” for gode
menneskelige og åndelige oplevelser. Så i år må vi
“genopdage det fællesskab”, vi ikke har været en del
af de sidste par år.
Vi tager på sommerstævne, fordi vi gerne vil fællesskabet med vores venner fra hele landet, dele liv med
vores menighed, have tid og ro til de samtaler, vi ikke
når til hverdag. Og for at lytte til gode og inspirerende talere, møde Gud gennem lovsang, forkyndelse
og fællesskab – og så ikke mindst for den fantastiske
natur, som danner rammen om vores stævne.
Vi synes, det er godt og berigende med et stævne,
hvor generationer mødes, hvor programmet er så al-

sidigt, at det største problem er: ”hvad skal jeg vælge i dag?”.
I år, hvor temaet er “genopdag det gode fællesskab”,
vil vi være med til at gøre fællesskabet godt ved at
være åbne over for gamle og nye venner og være
nysgerrige på, hvad Gud vil i vores liv og forhåbentligt have mod til at reagere på dette.
Hvis du ikke har planlagt din ferie endnu, synes vi, at
du kraftigt skal overveje sommerstævne på Lindenborg! Det vil være så dejligt, om vi kunne komme
rigtig mange afsted sammen. Vi tror, det styrker os
som menighed, at vi har det som fælles oplevelse.
Tag med, og vi inviterer på kaffe og en god snak i
campingvognen!
Lisbeth og Renè Weidinger

Sæt kryds i kalenderen!
Den 14/5 har Gitte og
Torben været gift i 25 år.
Det fejres med morgensang og kaffe på kanden
kl 7.00 på Rullebanen
25.

Store Bededag er i år den
17/5. Vær med i bøn for
byen og menigheden! Du kan
melde dig på en eller flere
vagter af en halv time mellem kl. 08 og 18. Se opslag i
kirken
Søndag den 21/5 fejrer Jonathan Damgaard
frikirkelig konfirmation.
Festen begynder i kirken
kl. 10.00. Kom og vær
med til at fejre ham!

Det annoncerede møde i november 2018 med Dr. Wado fra
Myanmar blev desværre aflyst.
Wado har i mere end 30 år boet
i en flygtningelejr i Thailand. Et
nyt besøg er nu arrangeret, og
du kan møde Wado her i kirken
onsdag den 15/5 kl. 19.00. Der
er fri entré, men du får mulighed for at støtte arbejdet i
flygtningelejren med en frivillig
gave.

Den 16/6 kl. 14.00 holder vi
traditionen tro friluftsgudstjeneste i Byparken sammen
med Vadum Kirke. Vi får
besøg af Johannes og Lone
Ørsøe, der kommer på deres
Harley Davidson-motorcykler
og fortæller om det at have
Jesus med på motorcykeltræf
rundt om i landet.

Reservér allerede nu
weekenden 8-10/11.
Da holder vi nemlig
kirkeweekend på Aalborg Efterskole i Hals.
Program og info er lige
på trapperne.

Gudstjenester og møder
April

Maj

Tirsdagscafé kl. 14.30
Prædikant: Tidl. politibetjent Hans Peter Olsen, Aalborg:
”Oplevelser med en flok friske drenge”

Tirsdag d. 2. apr.

Kreative kvinder kl. 19.00

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

Søndag d. 5. maj.

Søndag d. 9. jun.

Onsdag d. 2. apr.

Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 7. apr.

Tirsdag d. 7. maj.

Torsdag d. 11. apr.

Tro og hverdagsliv – samtaleaften i Vadum Sognegård
(i samarbejde med Vadum Kirke) kl. 19.00
Mødevært: Sognepræst Jens Chr. Meldgaard

Søndag d. 14. apr.

Palmesøndag-gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Torsdag d. 18. apr.

Påskemåltid kl. 18.00
Prædikant: Se omtale i bladet

Fredag d. 19. apr.

Tirsdagscafé kl. 14.30
Prædikant: Erik Mortensen, Hou: ”Spændende oplevelser
med 10. klasse elever”

Torsdag d. 9. maj.

Tro og hverdagsliv – samtaleaften her i kirken
(i samarbejde med Vadum Kirke) kl. 19.00
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 12. maj.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Onsdag d. 15. maj.

Besøg af Wado fra Thailand/Myanmar kl. 19.00

Søndag d. 19. maj.

Liturgisk Langfredags-gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Ledet af Thomas Baldur

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

Søndag d. 21. apr.

Søndag d. 26. maj.

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

Søndag d. 28. apr.

Sanggudstjeneste kl. 19.00
Mødevært: Line Højgaard

Søndag d. 2. jun.

Onsdag d. 1. maj.

Gudstjeneste med nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

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

Juni

Konfirmationsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Nicoline Weidinger og Daniel Thomsen

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

Søndag d. 16. jun.

Friluftsgudstjeneste med Vadum kirke i Byparken kl.14.00
Prædikant: Jens Chr. Meldgaard
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 23. jun.

Gudstjeneste. Derefter tændes grillen, og vi holder Sankt
Hans aften kl. 16.30

Søndag d. 30. jun.

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

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. For nær-

G-Team

netværk og et stærkt socialt engagement

mere info kontakt René Weidinger – 4081

Klub for børn i 2.-7. klasse.

i flere lande. Se mere på:

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

9430-Alive
Ungdomsklub:
Efter 10. klasse eller efterskole.

Thomas Baldur................. tlf. 4156 0795

For program, følg Alive på Facebook.

E-mail: thomas@vadumkirkecenter.dk

Kontakt: Katrine Adamsen 6073 0109

www.facebook.com/thomas.baldur

For voksne

eller Jonas Brandt 2938 1808

Kreative Kvinder

Bladet

Kreative Kvinder handler om kreativt,

Kirkens blad udgives kvartalsvis.

hyggeligt fællesskab.

Redaktion: Præst og menighedsråd.

Kontakt: Ingelise Rosengaard tlf. 4127

Indlæg modtages på:

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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