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Sensommer

Gud på ferie
Jeg blev for nylig spurgt om at skrive et stykke
til kristendom.dk om, hvordan man kan ”tage Gud
med på sommerferie”. Her er tre spørgsmål, jeg
fik, samt noget af mit svar.
Hvad skal jeg lave i min sommerferie?
Tjah, den 1/6 fandt jeg ud af, at jeg ikke skal så
forfærdeligt meget andet end at sidde i en stol
og prøve at tage det mest muligt med ro. Jeg har
nemlig fået konstateret en forskudt diskus i de øvre
nakkehvirvler med deraf følgende føleforstyrrelser i
armen. Så alle sommerferieplaner er sat på standby. Det bliver noget med at læse en masse bøger
og se en del TV.
Hvor meget fylder min kristne tro i kufferten
på en sommerferie?
Minimum 14 X 20 X 5 cm. Jeg rejser aldrig nogen
steder uden min bibel. Min kristentro – eller rettere
sagt: min relation til Kristus – minder på en måde
om mit ægteskab; den er en definerende del af,
hvem jeg er, og den tiltager eller aftager ikke afhængig af, om jeg er ude eller hjemme.
Hvordan kan andre tage Gud med på ferie?
Jamen det kan man ikke! Man kan tage sin hund,
sin familie, sin kuffert og sit badetøj med på ferie,
men man kan ikke ”tage Gud med”. Gud er ikke
nogen eller noget, man ”tager med”. Der er ikke

noget sted i denne verden, vi kan begive os hen,
hvor Gud ikke er. Så øvelsen består ikke i at ”tage
Gud med”; den består i når som helst og hvor som
helst at sanse Guds nærvær, og at Gud vil os det
godt – altid.
Hvor end du er, er Gud. Og du kan gå ud fra, at
Gud dagligt søger at møde dig og meddele sig til
dig. Måske gennem den natur, han har skabt; en
duft, en lyd, skønheden i landskabet eller smagen
af et friskt bøgeblad eller jordbær. Måske gennem
et medmenneske; den hjemløse, du byder på en
kop kaffe; din GoMore-chauffør eller –passager.
Det Nye Testamente er rigt på antydninger af, at
vi igennem vores medmennesker skal forvente at
møde Jesus eller som minimum en engel. Så skærp
alle sanser og forvent at blive mødt!
Gud vil os det godt. Det er min klare overbevisning.
Også selv om min sommer bliver noget helt andet,
end jeg havde håbet og forventet. Men Gud er her
og vil meddele sig til mig, og Gud vil mig det godt,
også i en uventet træls situation. Det er en anden
udgave af ”godt”, end jeg havde regnet med, men
så må jeg jo prøve at greje, hvad ”godt” er under
de givne omstændigheder.
Lev frygtløst! Der går ikke en dag, uden at en dommedagsprofet formaner til frygt og bæven. Frygt

for klima, frygt for fremmede, frygt for terror eller
noget helt fjerde. Dommedagsprofeterne minder
mig om, hvad Johannes minder os om i sit første
brev (4,16-18); at kristentro er uforenelig med
frygt. Gud vil os det godt, og den tryghed lever jeg
i, både på ferie og til hverdag. Men det er ikke en
naiv ansvarsløs tryghed. Gud vil os det godt igennem hinanden, og derfor tager jeg frygtløst ansvar
for, hvordan jeg færdes på den kvadratmeter, jeg
befinder mig på. Både i forhold til hvordan jeg be-

handler mig selv, mit medmenneske og den natur,
Gud lader os leve i.
Derfor: God sommer! Hvor end du er, er Gud, og
Gud vil dig det godt. Så lev frygtløst, ansvarsfuldt
og taknemmeligt. Og pas på ryggen!
- Thomas Baldur

Sven-Axel Conrad
Den 18/8 får vi besøg af præsten, evangelisten,
forfatteren, og missionæren Sven-Axel Conrad,
der prædiker ved gudstjenesten.

at bede for nationen. Jeg tror at kirken har nøglen
til at bringe lægedom til nationen, men hvis kirken
selv er syg, hvordan kan den da hele nationen?”

Sven-Axel Conrad er født i Kina af danske missionærer og vokset op i Afrika. Han var gift med Eni i
38 år frem til hendes død i 2007. I 2017 blev han
gift med Jenny Johnson fra Minnesota, og i dag
rejser de to sammen i en forsoningstjeneste i flere
verdensdele.

Vi kan med andre ord se frem til en virkelig spændende søndag midt i august!

Sven-Axel har i mere end 40 år arbejdet som
pastor, evangelist, underviser og missionær i Tanzania og Danmark ud fra de skandinaviske Pinsekirker. Han har været engageret i forkyndelse,
undervisning og ledertræning og har derudover
været konsulent i missions- og udviklingsarbejde
i Østafrika og integrationskonsulent for flygtninge
i Nordjylland.
Siden 2013 har han arbejdet med fred og forsoning indenfor alle kirkesamfund i Tanzania. Som
han siger: ”Jeg er kaldet til at rive mure ned, der
skiller Kristi legeme og være med til at bygge broer af respekt, kærlighed og forsoning. Formålet er
at samle ledere fra alle kirkesamfund i enhed for

Bryllup - konfirmation

Bryllup

Konfirmation

Lørdag d. 17. august 2019 kl. 13.00 skal vi giftes i Vadum Frikirke

Kære menighed
Tusind tak for alle de varme hilsner til min konfirmation. I har som menighed været med til at
gøre min dag helt fantastisk.
Det er som at have en ekstra stor familie.
- Jonathan

Du/I er hjertelig velkommen til at deltage i vielsen med efterfølgende reception.
Kærlige hilsner fra Maria & Simon

Med Gud i naturen
Skovkirke
Søndag den 5/5 var nogle her fra menigheden med til
den første samling i Nordjysk Skovkirke. Det blev en dejlig, solrig og inspirerende (men kold!) eftermiddag ved
Pebermosen i Hammer Bakker.
Der er skovkirke igen samme sted lørdag den 29/6 kl
15.00. Nordjysk Skovkirke er opstået på initiativ af en
kreds af præster og lægfolk med rødder i nordjyske friog folkekirker. Den 29/6 er det Jens Christian Meldgaard
fra Vadum Kirke, der forestår samlingen.
Vi mødes med Gud og hinanden under åben himmel,
men skovkirke er ikke bare en friluftsgudstjeneste. Det
er en slags kirke, der kun kan ske i naturen. Og hvor
sanseindtryk og stilhed til eftertanke fylder mere – og
ord fylder mindre – end ved en traditionel indendørs
gudstjeneste.
Kom frisk, og tag gerne venner, naboer og kolleger med!
Du finder stedet sådan her:
I rundkørslen ved Vodskov kirke køres mod Hammer
Bakker – vejen hedder ”Gennem Bakkerne”. Fortsæt 2,1
km (på grusvej). Ved skiltet ”Lejrplads 0,5 km” drejes til
højre (selvom der står ”Adgang forbudt”). Efter 500 m er
du fremme ved en stor åben plads, hvor du kan parkere.
Herfra går vi ca ½ km i skovterræn til Pebermosen.

Vandretur
Fredag den 20/9 til søndag den 22/9
har du mulighed for at komme med
på en vandretur med overnatning i
det fri.
Planen er at køre fra Nordjylland
midt/sidst på eftermiddagen for at
sejle fra Hou til Samsø. Lørdag og
søndag vandrer vi rundt på Samsø,
før vi søndag eftermiddag sejler og
kører hjemad igen.
Vi laver mad over bål og slutter og begynder hver dag med en lille andagt.
Du skal være forberedt på at vandre
med rygsæk og evt. telt samt mad
og drikke, som vi fordeler imellem
os. Det har nogle fysikken (og lysten) til – andre har ikke. Hvis det
er noget for dig, så reservér allerede
nu dagene i din kalender.
Efter sommerferien kommer der
mere information om turen samt naturligvis mulighed for at tilmelde sig.

Gudstjenester og møder
Juli

August

September

Søndag d. 7.

Søndag d. 4.

Søndag d. 1.

Kaffe og rundstykker kl. 10.00
Gudstjeneste kl. 10.30 med
nadver og kollekt

Gudstjeneste kl. 10.00 med
sommerminder og kollekt

Gudstjeneste kl. 10.00

Prædikant: Peder Moesgaard
Mødevært: Gitte Thomsen

Mødevært: Heidi Johansen

Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Søndag d. 11.

Tirsdag d. 3.

Gudstjeneste med nadver kl. 10.00

Gudstjeneste kl. 10.00

Prædikant: Simon Würtz
Mødevært: Erik Ipsen

Tirsdagscafé med besøg af Bjarne
Thorndal, Aalborg ”Pensionister til
fods over Hardanger” kl. 14.30

Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Lørdag d. 17.

Søndag d. 8.

Søndag d. 21.

Bryllup kl. 13.00 for Maria Krabbe
Johansen og Simon Manstrup.

Kaffe og rundstykker kl. 10.00.
Gudstjeneste kl. 10.30.

Søndag d. 18.

Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Søndag d. 14.

Ingen gudstjeneste
Sommerstævne på Lindenborg.

Søndag d. 28.
Ingen gudstjeneste
Vi henviser til folkekirken

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Sven Axel Conrad
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 25.
Familiegudstjeneste kl. 10.00 med
efterfølgende skovtur
Mødevært: Skaberværket og BUS

Søndag d. 15.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Onsdag d. 18.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 22.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Simon Würtz
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 29.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Velkommen

Økonomi

For børn og unge

Vadum Frikirke er en kristen frikirke. Vi

Frikirke betyder fri af staten. Fri for stats-

Skaberværket		

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.vadumfrikirke.dk.

Kontakt: Charlotte Baldur tlf. 6110 7574
Kirkens bankkonto:

Ledelse

9070 / 1622460900

Præst:

MobilePay: 66599

Bladet
Kirkens blad udgives kvartalsvis.
Redaktion: Præst og menighedsråd.

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

Indlæg modtages på:

E-mail: thomas@vadumkirkecenter.dk

Redaktion@vadumkirkecenter.dk

www.facebook.com/thomas.baldur

For voksne

Deadlines: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

Kreative Kvinder
Kreative Kvinder handler om kreativt,
hyggeligt fællesskab.
Kontakt: Ingelise Rosengaard tlf. 4127
3454

Tirsdagscafé
Refleksion og fællesskab første tirsdag

Menighedsråd:

hver måned. Se program.

Vadum Frikirke

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

Ellehammersvej 14
9430 Vadum

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

Medvandring

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

Ærlig og respektfuld én-til-én samtale om

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

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

Grafisk tilrettelæggelse: Oliver Andersen

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

Kontakt: Thomas Baldur tlf. 4156 0795

Tech College skolepraktik - Teglværket 2, 9400

www.vadumkirkecenter.dk

