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I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og 
altid være rede til forsvar over for enhver, 
der kræver jer til regnskab for det håb, I har. 
(1 Peter 3,15)

… vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi 
har set og hørt. (Apostlenes Gerninger 4,20)

I verset fra ApG har Peter og Johannes umiddel-
bart ikke haft lang tid til at forberede sig og blive 
”rede til forsvar”. Da den religiøse/kulturelle elite 
pålægger dem at holde mund og lade være med 
at tale om Jesus, virker deres svar meget spon-
tant: Det kan ikke lade sig gøre! Vi ved for meget. 
Vi har set og hørt for meget, til at vi kan lade 
være med at tale om det. På vores kirkeweekend 
i november hørte vi blandt andet om trosforsvar, 
som også med et lidt fint ord kaldes apologetik. 
Det minder lidt om det engelske ord apology, som 
ifølge ordbogen betyder undskyldning. Men Peter 
og Johannes undskylder ingen ting. Der er ingen 
forlegenhed eller hændervridende undskyldning 
her. De forsvarer deres håb såre enkelt: vi taler 
om, hvad vi har set og hørt. Sådan er det, og så-
dan bliver det. Derfor har det en ekstra tyngde, 
når Peter flere år senere i sit brev skriver: I skal 
hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være 

rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til 
regnskab for det håb, I har. Det er ikke tomme 
floskler for Peter. Det er talt ud af stærkt risikabel 
erfaring. Modsat Peter og Johannes er det for os 
i dag ikke med livet som indsats, når vi taler om, 
hvorfor det er meningsfuldt at stole på Jesus. Men 
det kan i værste fald koste latterliggørelse og tab 
af personlig anseelse. Og for nogle af os kan det 
måske føles dyrt nok. Men hvis man som Peter 
og Johannes ved for meget, så er tavshed ikke 
en mulighed. Det er min længsel for hver eneste 
søndag (og alle dage derimellem), at vi som me-
nighed må se og høre så meget af Jesus, at vi ikke 
kan lade være med at tale om ham. Hvad har du 
set og hørt? Året 2020 er på 8.784 timer. Mange 
af disse vil byde på anledninger til at gøre rede for 
det håb, vi har i Jesus. Er du klar?  

Thomas Baldur

Er du klar?
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Evangelisk Alliances bedeuge

Dag Tid Hvor Hvem

Søndag 5/1 19.00
19.30

Bethaniakirken, Aalborg
Jetsmark Kirke

Pelle Kviesgaard
Mogens Nørgaard

Mandag 6/1 19.30
19.00

Vor Frelsers Kirke, Aalborg
Aabybro Missionshus

Thomas Willer
Anders Hyldgaard

Tirsdag 7/1 19.00 Apostolsk Kirke, Aalborg Kasper Rahbek Pedersen

Onsdag 8/1 14.00
19.00

Pandrup Baptistkirke
Frikirken International Church, Aalborg

Michael Berg
Philip Fodgaard

Torsdag 9/1 19.00 Bethesda, Aalborg Troels Larsen

Fredag 10/1 19.00 Aalborg MenighedsCenter Thomas Baldur

Lørdag 11/1 10.30 Bethelkirken Simon Jakobsen

Søndag 12/1 19.00 Ansgars Kirken John Nielsen

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. 
I 2020 bliver der rig lejlighed til at bede sammen med kristne fra andre kirker. Der arrangeres møde-
rækker 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 ”På vejen hjem”. 

Se mere på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge og/eller gå ind på facebook og søg på Evange-
lisk Alliances bedeuge Aalborg, hvor du løbende kan blive opdateret om arrangementer. 
Her er et overblik over de planlagte samlinger og hvem, der prædiker hvor og hvornår:
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Søndag den 22. marts 
fejrer vi menighedens 
årsfest – i øvrigt på 

vores kirkebygnings 39 
års fødselsdag.

Vi håber, du prioriterer at være med 
til denne vigtige og festlige dag, hvor 
vi som menighed i fællesskab sætter 
ord på de skridt, vi tror, Herren kalder 

os til at tage i det nye år.

Menighedsrådet

I forlængelse af gudstjenesten 
spiser vi frokost sammen, og fra 

kl. 13.00 ser vi tilbage på det 
år, vi har bevæget os igennem, 
og frem mod det nye år og de 
muligheder, Gud i sin godhed 

har givet os. 
Dagsorden udsendes senere, 

men reservér allerede nu dagen. 

Årsfest





Jeg blev en del af menighedsrådet, fordi det 
var en god mulighed for at tjene kirken og 
bidrage med mine kompetencer. Samtidig 
havde jeg lyst til at lede og tage del i at pleje 
og udvikle det fællesskab, som altid har be-
tydet meget for mig. 

At sidde i rådet har medført nogle gode op-
levelser. Specielt vil jeg fremhæve de mange 
gode møder, hvor man i rigtig godt selskab 
debatterer spændende emner og beslutnin-
ger. Disse snakke har samtidig udviklet mig 
selv og min tro, idet jeg er blevet mere be-
vidst om, hvad der i virkeligheden betyder 
noget for en menighed. Omvendt har det 
også udfordret mig at sidde i rådet. Økono-
mi er eksempelvis ikke min stærke side, og 
præcis derfor er det vigtigt, at vi alle er for-
skellige og har forskellige kompetencer.

En anden udfordring for mig har været at ac-
ceptere de mange administrative og drifts-
relaterede opgaver, som nogle gange kan 
overskygge de sjove opgaver såsom at ar-
bejde for byen eller planlægge nogle fede 
rammer for menigheden. 

Førhen tænkte jeg: “Rådsarbejde, det er 
ikke noget for mig.” Jeg har altid været aktiv 
med kirkens teenagere og havde en idé om, 
at rådet var for gamle mænd i jakkesæt. 
Men tværtimod! Rådet er for alle, som bræn-
der for menigheden og for, at Jesus må blive 
kendt for flere mennesker. 

Kort sagt er det spændende, lærerigt og ud-
fordrende på en god måde at sidde i rådet, 
og det, der har drevet mig, er, at Jesus er 
gået i forvejen, og derfor skal jeg også gå i 
forvejen for andre mennesker i tanke, i for-
bøn og i handling.

Daniel Thomsen

Rådsarbejde – hvorfor?



Gudstjenester og møder

Januar 
Onsdag d. 1.
Nytårsandagt kl: 16.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 5.
Gudstjeneste med  
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Tirsdag d. 7. 
Tirsdagscafè kl. 14.30
Solfrid Bracher ”Min opvækst 
blandt Samerne”

Søndag d. 12.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Onsdag d. 15. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 19. 
Gudstjeneste med aftensmad 
kl. 16.00 
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 26. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Februar
Søndag d. 2.
Fællesgudstjeneste i 
Bethaniakirken 
i Aalborg kl. 10.30
Prædikant: Philip Fodgård
Mødevært: Konfirmanderne 2020

Tirsdag d. 4. 
Tirsdagscafè kl. 14.30
Axel Fidler ”Fra Hals til flådechef i 
Frederikshavn”

Søndag d. 9.
Gudstjeneste med  
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Søndag d. 16. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Onsdag d. 19. 
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 23. 
Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00
Mødevært: Skaberværket



Marts
Søndag d. 1.
Gudstjeneste med  
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Tobias Haslund-Thomsen
Mødevært: Daniel Thomsen
 
Tirsdag d. 3.
Tirsdagscafè kl. 14.30
Britta Eckhardt 
”Mit arbejde på hospice”

Søndag d. 8.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 15.
Missionsgudstjeneste
med fokus på Ghana kl. 10.00
Prædikant: Tina M. Jensen
Mødevært: Line Højgaard

Søndag d. 22.
Gudstjeneste & årsfest
kl. 10.00 Efterfølgende spisning 
og menighedens årsmøde
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Onsdag d. 25.
Kreative kvinder kl. 19.00

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

Torsdag den 30/1 mødes vi i kirken 
mellem 10 og 19 til hyggeligt fællesskab om 

hovedrengøring. Reservér så vidt muligt gerne 
nogle timer til at være med i løbet af dagen. 

Lene Hollensen (tlf. 2443 8358) er koordinator.



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 

arbejde kan udløse skattefradrag. 

For nærmere 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.

Vadum Frikirke

Ellehammersvej 14

9430 Vadum

www.vadumfrikirke.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Sebastian Svendsen

Tech College skolepraktik - Teglværket 2, 9400



Praktiske oplysninger

Lovsangsband:
Kontakt: Torsten Schrøder, 
tlf. 2373 9692

Rengørings- og kaffehold:

Bogsalg:
Åbent (så vidt muligt) 
efter hver gudstjeneste.
Kontakt: Gitte Larsen
tlf. 4081 9867
Bogsalgets bankkonto: 
3296 / 3296169684

Udlån  
Borde, stole, service samt festsal 
kan lånes/lejes.
Kontakt: Bjarke Thomsen 
tlf. 4054 2163 

Bygningsansvarlige

Willum Larsen  tlf. 2048 0844

Flemming Pedersen  tlf. 2290 3286

Gert Pedersen tlf. 3061 6835

Bjarke Thomsen  tlf. 4054 2163

Ruben Højgaard tlf. 3131 5898

Vadum Frikirke

Ellehammersvej 14

9430 Vadum

www.vadumfrikirke.dk

Januar: Bente Å, Kirsten M, Lisbeth, Lotte, Pia, Janne

Februar: Gitte L, Heidi, Inger, Gitte T

Marts: Anette, Britta, Margrethe, Mie, Eva S, Ingelise

April: Bente C, Dorte, Lisa, Vera, Kirsten T

Maj: Hedvig, Derek, Jette, Lene, Sanny, Charlotte B, Benthe P

Juni: Bente Å, Kirsten M, Lisbeth, Lotte, Pia, Janne

Juli: Gitte L, Heidi, Inger, Gitte T

August: Anette, Britta, Margrethe, Mie, Eva S, Ingelise

September: Bente C,  Dorte, Lisa, Vera, Kirsten T

Oktober: Hedvig, Derek, Jette, Lene, Sanny, Charlotte B, Benthe P

November: Bente Å, Kirsten M, Lisbeth, Lotte, Pia, Janne

December: Gitte L, Heidi, Inger, Gitte T


