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Det lille lys, jeg har...



Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i 
laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, 
og træet er rystet, og nu går det hjemad med det 
allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel 
ret: Fuglen og den fattige skal også være mæt! 
Sådan står Adolph von der Reckes sang i ”De små 
synger”. Omkvædet er dog lidt anderledes i hans 
oprindelige digt: ”Riv saa Marken let! Riv den ei for 
tæt! Fuglen og den Fattige skal ogsaa være mæt.” 
 
Den rettede udgave, vi kender, har en bibelsk poin-
te: Det er gammel ret. En meget gammel ret. I Mo-
sebøgerne (f.eks. 5 Mos 24,19-22 og 3 Mos 19,9-
10) giver Gud regler for høst. Man må ikke høste 
for grundigt. Der skal være en vis ineffektivitet. 
Der skal levnes noget korn på marken og nogle oli-
ven og druer på træerne, så de fattige kan få noget 
mad. Det er deres ret. En slags tidligt velfærdssy-
stem. Hvordan det virkede i praksis, kan man få en idé 
om ved at læse Ruths Bog i det Gamle Testamente.

I det Nye Testamente er Jakob ude med riven ef-
ter dem, der på andres bekostning ”har levet ma-
geligt og overdådigt her på jorden”. Dem, der har 
revet marken for tæt for egen vindings skyld og 
uden hensyn til andre. Det skriger til himlen, siger 
han (Jak 5,1-5). Jakobs halvbror Jesus tager også 
dem i forsvar, som andre har trådt på og forfor-
delt. Dem på livets skyggeside. Både den samari-
tanske kvinde, der ikke just havde vundet i livets 
lotteri, og de folkeskarer, der i Jesu øjne var for-
komne og mistrivedes. Og så kæder han sin kær-
lighed og empati sammen med tanken om høst: 
 
”Kig op og se ud over markerne. De er gyldne 
og klar til at blive høstet. Den, der høster, får sin 
belønning, for han høster det evige liv. Den, der 
sår, og den, der høster, kan være glade på sam-
me tid.” (Joh 4,35-36, Den Nye Aftale). ”Høsten er 
stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens her-
re om at sende arbejdere ud til sin høst.” (Matt 

9,36-38 og Luk 10,2). For mig at se taler det 
Nye Testamente om høst på (mindst) 3 måder: 
 
1. Moselovens bud om hensyn til de mindre velstille-
de er ikke glemt. Det er en integreret del af kristent 
liv og tænkning at have blik for social retfærdighed; 
omsorg for dem, der har mindre, end jeg selv har. 
 
2. Det at blive en kristen; at blive ledt til Jesus; 
at blive betaget af hans kærlighed; at opleve at få 
tillid til ham – det er på en måde at ”blive høstet”. 
Det kan lyde negativt, men de fleste af os kan 
komme i tanker om mindst én gang, hvor vi ople-
vede, at kærlighed ”slog benene væk under os”. Som 
en anden le ”høstede” kærligheden os. Så kan det 
pludselig være en vidunderlig ting at blive ”høstet”.

3. Jesus nøjes ikke med at slå benene væk under 
os med sin kærlighed. Hans Hellige Ånd forbinder 
sig med os. Befrugter os, kan man sige. Det er i 

hvert fald hensigten, at der kommer en frugt ud 
af det: ”Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, 
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mild-
hed og selvbeherskelse.” (Gal 5,22-23). Frugt skal 
høstes! Ellers ender den med at hænge for længe, 
blive overmoden, falde ned og rådne. Men når frugt 
– især Åndens frugt i os – høstes i rette tid, kan 
den blive til velsignelse for mange.

Til sidst: ”Hvad et menneske sår, skal det også høs-
te: Den, der […] sår i Ånden, skal høste evigt liv af 
Ånden.”

Hvilket af disse høstbilleder taler stærkest til dig? 
Er du i gang med at så? Hvad sår du? Er du i gang 
med at høste? Eller blive høstet? Er Åndens frugt 
ved at modnes i dit liv? Hvordan kommer det andre 
til gavn?

           - Thomas Baldur

HØST
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Indsamling

I år har du igen mulighed for at være indsamler 
ved Dansk Flygtningehjælps årlige landsindsamling.

Der er virkelig brug for din hjælp! I Bangladesh 
kæmper rohingyafamilier for at overleve i verdens 
største flygtningelejr. I Yemen truer sulten millio-
ner af mennesker på livet. I Syrien er millioner af 
familier fortsat på flugt fra den blodige borgerkrig.

Pengene fra indsamlingen i år går derfor til at skaf-
fe tag over hovedet på børn, kvinder og mænd, 
der er tvunget på flugt fra deres hjem i Bangla-
desh, Yemen og Syrien. Alle har brug for et hjem 
– et sted, hvor man kan søge ly og overleve trods 
hede, regn og kulde. 

Aldrig før har der været så mange mennesker på 
flugt. Over 70 millioner mennesker, hvor halvde-
len er børn, er på flugt fra konflikter og fra krig. 
Det er svært at forstå, at så mange mennesker li-
der. Man kan let få den tanke, om det nytter noget 
med den lille indsats, vi i Vadum kan gøre. 

Det korte svar er: Ja, det hjælper, at vi sammen 
med tusinder af andre i Danmark gør en forskel 
og rækker ud. Det, du kan gøre, er at bruge ca. 
2 timer søndag den 3. november. Du kan tilmelde 
dig på flygtning.dk eller ved at give besked til mig 
(tlf. 2992 1543). 

Er vi mange, kan vi komme igennem hele byen, og 
i år har jeg tænkt at udfordre dig. Jeg vil opfordre 

til at gøre turen til en bønnevandring. Bed stille og 
rolig for hvert hus, du går til. På den måde kan vi 
velsigne hver eneste indbygger i byen. Også selv-
om der er døre, der ikke bliver åbnet. Det er en 
fin anledning til, at vi som kirke går igennem alle 
byens gader og beder om Guds velsignelse. 

Jeg håber, du vil tage denne udfordring op. At vi 
som kirke rækker ud til mennesker i nød; at vi 
viser vores by, at vi gerne vil hjælpe, hvor der er 
nød; at vi får velsignet hele byen på en dag – det 
er da fantastisk!

Dagen begynder kl 10.30, hvor der serveres kaffe 
og rundstykker. Kl 11.00 uddeles ruter, og efter-
følgende er der nogle i kirken, som serverer kaffe, 
når indsamlingen er slut. 

- Lisbeth Weidinger

Alle Helgens Dag er i år søndag den 3. november. 
Det markerer vi med en Alle Helgens gudstjeneste kl. 
19.00. 

Alle Helgens Dag er, som navnet antyder, oprindeligt 
en dag, hvor man mindedes kristne helgener og mar-
tyrer. Det gør vi dog ikke. Vi følger den mere almin-
delige 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 sam-
men med ham.

Velkommen til en eftertænksom og håbefuld aften- 
gudstjeneste, hvor vi fejrer nadver og tænder lys i 
mørket, både bogstaveligt og symbolsk.

Alle Helgen
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Kom med på kirkeweekend
hvor du med garanti 
vil blive inspireret!

Kirkeweekend

Årets kirkeweekend kommer til at foregå i vir-
kelig gode rammer: Aalborg Efterskole i Hals. 
Skolen er omgivet af fantastisk natur, og de hyg-
gelige indendørs fællesarealer indbyder til rigtig 
lejrstemning. 

Kirkeweekenden er for hele familien, og der bli-
ver program for børn, unge og voksne. Vi skal 
sammen dyrke det gode fællesskab gennem 
samtaler, gode måltider, fællessang og inspire-
rende undervisning.

Du kan blandt andet se frem 
til at lytte til Golriz Ghoza-
ti, souschef for Open Doors 
Danmark. Golriz Ghozati er 
født i Iran og voksede op 
under krigen mellem Iran 
og Irak. Som 10-årig kom 
hun til Danmark og kon-
verterede tre år senere fra 

islam til kristendommen. Gennem sit arbejde i 
Åbne Døre ønsker Golriz at gøre opmærksom på 
kirkens og de kristnes udfordringer i bl.a. Asien og 
Mellemøsten og bygge bro mellem den forfulgte 
kirke og Danmark, så vi kan lære af hinanden og 
styrkes i et fælles mål. Noget af det, som sær-
ligt bevæger Golriz i hendes arbejde i Åbne Døre, 
er det personlige møde med forfulgte kristne; 
at lytte til deres beretninger og de udfordringer, 
som de står over for som kristne og som kirke. 
 
De udlever en kristendom, hvor de ikke er styret 
af frygt, men motiveret af Gud, der forvandler og 
fornyer mennesker og kirker. Historierne fra den 
forfulgte kirke handler om meget andet end nød 
og lidelse. Det er historier om håb, lys midt i mør-
ke og udholdenhed. Det er fortællinger, vi alle kan 
blive inspireret og lære af.

Derudover får vi også besøg 
af Mathias Schultz Laur-
sen, studentermedarbejder 
i Center for Kristen Apolo-
getik (CKA). Mathias vil give 
os en introduktion til apolo-
getik (som er et fint ord for 
tros-forsvar). CKA arbejder 
for at begrunde og forsvare 

klassisk kristen tro i vor tid og kulturelle kontekst. 
Den kristne tro er velunderbygget, positiv og vir-
kelighedsnær, og kristne kan derfor tro med fri-
modighed. Det bliver spændende at høre Mathias 
inspirere og udruste os til at træde ud i hverda-
gens skepsis.

Kirkeweekenden bliver ikke den samme uden dig, 
og vi håber, at du vil prioritere denne weekend 
højt. Du kunne jo gå hen og blive inspireret! Til-
meld dig i dag! Lejrbrochure med tilmelding ligger 
i kirkens forhal. 

Vi ses den 8.-10. november på 
Aalborg Efterskole!



Mange af kirkeårets højtider – jul, påske, pin-
se – 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 an-
dre 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 håbefuldt end en 

før-fest eller en kagebagningstid. Og det er 
vigtigt, at vi som kirke holder fast i det – for 
der er ikke andre, der gør det. 

Alt for mange mennesker lader juleforbere-
delser overdøve adventstidens forventning. 
Men kristentro er ikke en fortidstro. Kristen-
tro er en adventstro, der forventningsfuldt 
ser fremad. 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!

Advent

Det er efterhånden blevet en god tra-
dition, at vi indleder adventstiden med 
en gospelkoncert den første søndag i 
advent. I år er ingen undtagelse. Søn-
dag den 1. december byder vi velkom-
men til koncert med Gunnertoft Gospel 
Singers. 

Du kan glæde dig til fantastisk korlyd, 
karismatiske solister og godt sammen-
skruede arrangementer. Gunnertoft 
Gospel Singers har siden 2009 mar-
keret sig som et kor i særklasse. Det 
bliver uden tvivl en aften, som begej-
strer, bevæger og berører.

Billetter kan købes fra mandag den 21. 
oktober. Hold øje med vadumfrikirke.
dk, hvor du kan se mere om pris og 
betingelser.

GOSPEL



Gudstjenester og møder

Oktober
Tirsdag d. 1. 
Tirsdagscafè  
med Jens Christian Meldgård: 
”Fra skoleleder til sognepræst” 
kl: 14.30

Søndag d. 6. 
Gudstjeneste med  
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Finn Kier-Hansen 
fra Tylstrup Frikirke

Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 13. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Onsdag d. 16.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 20. 

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

Søndag d. 27. 
Høstgudstjeneste med efterføl-
gende sammenskudskaffebord 
kl. 14.00

Mødevært: Lisbeth Weidinger 

December
Søndag d. 1.
1. søndag i advent. 
Julekoncert kl. 19.00 

Tirsdag d. 3.
Tirsdagscafé med brdr. John og Frank 
Hejslet: ”Advents- og julehygge” 
kl. 14.30

Søndag d. 8.
2. søndag i advent 
Gudstjeneste med 
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Onsdag d. 11. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 15.
3. søndag i advent 
Julefesten for små og store og dem 
midt imellem kl.14.00
Arrangør: BUS og Skaberværket

Søndag d. 22.
4. søndag i advent
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Herrekoret

Tirsdag d. 24.
Julegudstjeneste kl. 15.00
Prædikant: John Nielsen
forstander i Missionsforbundet
Mødevært: Bjarke Thomsen

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

November
Søndag d. 3.

Landsindsamling til Dansk Flygtnin-
gehjælp. Vi begynder med kaffe og 
rundstykker. kl 10.30

Søndag d. 3. 
Allehelgensgudstjeneste med 
nadver og kollekt kl. 19.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Tirsdag d. 5. 
Tirsdagscafè med Hans Nejsum: 
”Hvidsten-gruppen” kl. 14.30

Fredag d. 8. til søndag d. 10.
Kirkeweekend på Aalborg 
Efterskole i Hals 

Onsdag d. 13.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 17. 

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

Søndag d. 24.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Victoria 
Sisseck fra Nordstjernen
Mødevært: Gitte Thomsen

Onsdag d. 1. Januar
Nytårsandagt kl. 16.00

Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur



Velkommen

Vadum Frikirke 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.vadumfrikirke.dk.

Ledelse

Præst:
Thomas Baldur ................  tlf. 4156 0795

E-mail: praest@vadumfrikirke.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.

Kontakt: Ingelise Rosengaard tlf. 4127 

3454

Tirsdagscafé
Refleksion og fællesskab første tirsdag 

hver måned. Se program.

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

Medvandring og sjælesorg
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

Bladet

Kirkens blad udgives kvartalsvis.

Redaktion: Præst og menighedsråd. 

Indlæg modtages på: 

redaktion@vadumfrikirke.dk

Deadlines: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.
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Ellehammersvej 14
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www.vadumfrikirke.dk
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