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Åben

Åbne overfor hinanden
I et interview med Kristeligt Dagblad den 10/3
2011 udtalte præsten og salmedigteren Lisbeth
Smedegaard Andersen følgende: ”Al ordentlig teologi udspringer af sjælesorg”. Det er enormt godt
og rigtigt sagt! Al god teologi må stå i forbindelse
med den sjælesorg, som hjælper os med at genfinde Gud og livsmodet, når begge dele måske
synes borte. Alternativet er virkelighedsfjern teologi, som ikke hjælper os til at være til stede i og
mestre vores liv i de faser, hvor det måske er en
svær opgave.
Hen over sensommeren og efteråret 2019 deltog
jeg efter aftale med menighedsrådet (tak for det!)
i en efteruddannelse i sjælesorg på Menighedsfakultetet i Aarhus. Det har været godt for mig
personligt at blive fagligt opkvalificeret på noget
af det allervigtigste i mit arbejde som præst. Men
jeg blev også opmærksom på, at vi i frikirkerne
ikke har den samme tradition som i folkekirken
for at udøve eller for den sags skyld opsøge sjælesorg. Det er et tab for os! Det vil være godt for
os at lave om på det og søge mod en sundere kultur. Det hjælper ikke meget, at kirkebygningen er
åben, hvis vi forbliver lukkede overfor hinanden.
Det er et uundgåeligt livsvilkår for os alle, at vi
før eller siden går igennem tider og erfaringer i

menneskelivet, som er for tunge at bære alene;
sygdom, tab, sorg, ensomhed, skyld, skam, tvivl
eller andet. Den tid, vi har været igennem med
nedlukning og delvis genåbning af samfundet,
og det præg COVID-19 pandemien fortsat sætter på vores dagligdag, understreger blot endnu
tydeligere, hvor sårbare og skrøbelige vi er.
Det er ikke meningen, at vi skal bære livet alene. Mange af os har heldigvis familie og venner,
som vi kan søge støtte og hente livshjælp hos.
Og det er værdifuldt. Men det er ikke det samme
som sjælesorg. Venner og familie kan give en vigtig form for støtte og opmuntring. Jeg kan noget
andet. Og jeg har tid – det er faktisk det, jeg er
her for; at have tid til at lytte … og tale (men mest
lytte) til dig, når du har brug for det.
Så hermed en opfordring til at tilsidesætte usund
frikirkekultur og nordjysk facadekultur. Hvis du har
brug for at tale med en sjælesørger, så ring til mig
eller kom og bank på min dør! Du kommer ikke til
ulejlighed. Min kalender er åben. Jeg er åben. Jeg
har tid til dig. Og jeg har naturligvis tavshedspligt.
Thomas Baldur

Den tyske maler Andreas Felger har malet en billedserie over bønnen Fadervor. Dette billede ledsager bønnens første led: Vor Far. På en enkel og
smuk måde viser det, hvordan vi på denne runde
jord må læne vores skrøbelige selv op ad (og ind
i) Faderen, som står solidt, men dog bøjer sig mod
os. Det er sådan en tryghed, sjælesorg søger at
hjælpe os tilbage til.

Ny i Genbrugs bestyrelse
Hvorfor stiller jeg op til bestyrelsen i Genbrug? Jeg
føler virkelig, at det giver SÅ meget mening at arbejde i Genbrug, og jeg har altid vidst, at det er
der, jeg ville lægge mine kræfter, når jeg stoppede
på arbejdsmarkedet. Det er dejligt at være med til
at tjene penge til mange gode formål og se pengene skabe gode ting de forskellige steder. Blandt
andet i Jakobshavn (Ilulissat), som vi selv besøgte
for et par år siden. Vi nyder rigtig meget fællesskabet med de mennesker, vi er på hold med, og
vi deler glæder og sorger med hinanden. Udover
det dejlige venskab med tirsdagsholdet føler jeg
også, vi har en vigtig opgave i forhold til alle de
frivillige, der arbejder i Genbrug, for hvem kirkelivet måske er fremmed. Vi er jo kirkens ansigt
udadtil både for medarbejdere og for kunder. Jeg
føler virkelig, det er dejligt at have lært så mange
skønne mennesker at kende og at opleve et fællesskab med hele medarbejdergruppen. Det er jo
heller ikke ligegyldigt, hvilket indtryk kunderne får,
når de kommer i butikken. Mit ønske er, at de må
opleve en god atmosfære og smil og latter hos os,
samtidig med at vi måske kan få en god snak med
en og anden. Den dag, corona lukkede Danmark
ned, var Ann Sofie, Lars og jeg i Århus Teater og
se et stykke, der hed ”Lyden af de skuldre, vi står

på.” Det var gamle salmer udsat for nye kompositioner. Under en efterfølgende vandretur kom jeg
med stor glæde og taknemmelighed til at tænke
på de mennesker, der i sin tid startede Genbrug og
siden har arbejdet der trofast uge efter uge. Nogle
er stoppet, og nogle er der endnu. Det er derfor
med stor ydmyghed, jeg forsøger at løfte arven fra
jer. Jeg tror, der på flere måder er en stor mission
i arbejdet i Genbrug, og jeg glæder mig altid over
at være en del af det.

Søndag den 2/8 mødes
vi i kirken kl. 10.30 og
tager sammen på en
sommerudflugt

Søndag den 6/9 medvirker Tina
M. Jensen fra Missionsforbundets Ghana-udvalg ved gudstjenesten, hvor hun vil fortælle
godt nyt fra arbejdet der

Ingelise Rosengaard

Det Danske Missionsforbunds repræsentantskabsmøde holdes lørdag den
26/9 i Vestermarkskirken i Grindsted

Gudstjenester og møder
Juli

August

September

Søndag d. 5.

Søndag d. 2.

Søndag d. 6.

Gudstjeneste med nadver og
kollekt kl: 10.00
Prædikant: Victoria Sisseck
Mødevært: Daniel Thomsen

Sommerudflugt
Arrangør Trine Lindvig Thomsen
kl. 10.30

Søndag d. 12.

Søndag d. 9.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

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

Søndag d. 19.

Søndag d. 16.

Morgensang kl. 10.00
Andagt ved Erik Johansen
Mødevært: Jens Korsgaard

Søndag d. 26.

Aftensang kl. 19.30
Andagt ved Peder Moesgaard
Mødevært: Erik Ipsen

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

Søndag d. 23.

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

Søndag d. 30.

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

Ghanagudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Tina M. Jensen
Mødevært: Line Højgaard

Søndag d. 13.

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

Søndag d. 20.

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

Søndag d. 27.

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

Der er bøn i kirken hver onsdag kl. 17.00-18.00.
Kom og vær med til at bede om velsignelse for
byen! Bemærk dog, at fyraftensbøn holder
sommerferie i uge 29-31. Du er også velkommen
til bøn før gudstjenesten hver søndag kl. 09.30

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

det. Derigennem har vi både et nationalt

arbejde 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:

– 4081 1543.

For program, følg G-team på facebook.

www.vadumfrikirke.dk.

Kontakt: Charlotte Baldur tlf. 6110 7574
Kirkens bankkonto:

Ledelse

9070 / 1622460900

Bladet

Præst:

MobilePay: 66599

Kirkens blad udgives kvartalsvis.

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

Redaktion: Præst og menighedsråd.

E-mail: praest@vadumfrikirke.dk

Indlæg modtages på:

www.facebook.com/thomas.baldur

For voksne

redaktion@vadumfrikirke.dk
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

Vadum Frikirke

hver måned. Se program.

Ellehammersvej 14

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

9430 Vadum

Menighedsråd:

www.vadumfrikirke.dk

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

Medvandring og sjælesorg

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

Ærlig og respektfuld én-til-én samtale om

Grafisk tilrettelæggelse:

Eva Schrøder................... tlf. 2262 1595

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

Oliver T. W. Zinther, TECHCOLLEGE

Lars Rosengaard............... tlf. 5194 9823

Kontakt: Thomas Baldur tlf. 4156 0795
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