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I begyndelsen af september var jeg på to korte  
smutture til København. Jeg bor i gåafstand 
fra min arbejdsplads i kirken, og hvis jeg skal 
på besøg, til møder eller andet, benytter jeg  
typisk bil. Jeg bruger derfor ikke særlig ofte offenlig  
transport, så da jeg skulle med fly til og fra  
København og i øvrigt bevæge mig rundt derovre 
med metro og tog, skal jeg da love for, at jeg fik 
min mundbindsilddåb! Jeg har fået en forøget  
respekt for sundhedspersonale og andre, der skal 
bære mundbind mange timer hver dag.

Dels er det ubehageligt varmt, dels kommer man 
virkelig i kontakt med sin ånde (hurra for lakrids 
og tyggegummi), men det allerværste … det  
allermest surrealistiske er nok helhedsoplevelsen:  
at sidde i et tog, hvor næsten alle har musik 
eller andet i høretelefonerne, blikket stift fæstnet  
på mobilskærmen og nu også al mimik, smil 
og andre ansigtsudtryk effektivt blokeret –  
bogstaveligt talt maskeret. Det var i forvejen ikke 
nogen særlig social oplevelse at benytte offentlig  
transport. Med kravet om mundbind har 
antinærværet nået nye og ekstreme højder. Hvis 
vi førhen levede i vores egen lille lukkede verden, 
så har mundbindet trængt os endnu dybere derind.

Misforstå mig ikke: jeg taler ikke imod brugen af 
mundbind. Folk med bedre forstand end jeg mener, 
at det er i vores fælles interesse, så lad os endelig  
bruge dem, så længe det er nødvendigt. En tur 
med offentlig transport kan imidlertid være et 
billede på, hvordan vi måske også ellers kan have 
tendens til at lukke os om os selv. Lad os huske 

det allerførste, Gud konstaterer om mennesket, 
efter vi lige er blevet skabt: »Det er ikke godt, at 
mennesket er alene.« (1 Mos 2,18). Vi har brug 
for nærvær. Det er ikke godt for os at undvære. 
Nærvær kan vi opleve i vores biologiske familie. 
Nogle nyder godt af gode venners nærvær. 
Det er ikke en tilfældighed, at kristne i Det Nye  
Testamente kalder hinanden for brødre og søstre;  
Jesus er ret tydelig om, at fællesskabet om at 
høre Guds ord og handle efter det fører til et  
åndeligt slægtsskab. For nogle mennesker kan 
vores åndelige familie (kirken) ligefrem opleves 
mere nærværende end biologiske slægtninge. 

Sådan var det for Jesus (Matt 12,46-50 / Mark 
3,31-35 / Luk 8,19-21). Sådan er det ikke  
nødvendigvis for dig, men jeg vil alligevel op-
fordre dig til at prioritere nærværet med din  
kirkefamilie. I gudstjenesten, efter gudstjenesten, 
og nu også snart i mindre samtalefællesskaber. 
Længere inde i bladet kan du f.eks. læse om et nyt 
mandefællesskab, der snart begynder. Flere små 
samtalefællesskaber er på vej.

I en tid, hvor vi ikke må give hånd (uanset hvor 
meget den er sprittet af), og hvor vi skal holde 
afstand, er det vigtigere end nogensinde før at øve 
os på andre former for nærvær. Med Gud og med 
hinanden. Som Jakob siger: ”Hold jer nær til Gud, 
så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder 
rene, I syndere; rens jeres hjerter, I tvesindede!” 
(Jak 4,8) Det er gode råd, både før, under og efter 
en pandemi.

Thomas Baldur

Nærvær





Ærligt talt
Det er en dårlig selvbygger, der ikke skifter 
lægterne, når han lægger ny tagplader på sit hus.
Gennem længere tid har jeg overvejet, om der 
var brug for et nyt initiativ i Vadum Frikirke; ét, 
der særligt henvender sig til mænd. 

Vi har i kirken mange samlinger, hvor vi hilser 
pænt på hinanden, holder gudstjeneste og  
drikker kaffe. Vi har til gengæld sjældent tid og 
mulighed for samvær, hvor vi går ind bag facaden  
og i dybden med noget af det, vi undres over 
og spekulerer på; det vi finder personligt  
udfordrende; det der irriterer os. 

Arbejdstitlen for mit nye initiativ er: ”Ærligt talt.” 
Disse ord bruges ofte i situationer, hvor noget  
har rumsteret lidt inden det kom frem. Det  
signalerer personlige ord, som det kan koste 
lidt at bringe til torvs; noget, der kalder på et  
gensvar.

Indholdet og formen for det samvær, jeg tænker 
mig, er ikke lagt fast. Det kunne være et kort 
oplæg og diskussion i små grupper, en gåtur i 
skoven, svære bibelsteder, tidens tendenser, 
samtale om temaer, der udfordrer. For at dette 
forum skal komme til at betyde noget for os 
mænd, der vil deltage, er det vigtigt at vi mødes 
åbent og fordomsfrit, og at den enkelte og vi i 
fælleskabet pålægger os selv den nødvendige 
tavshedspligt. En udvikling fra et generelt  
ytringsforum til det mere personlige er en  
proces, der næres af åbenhed og tillid i gruppen. 
Det er ikke en proces, der skal skabes af et  
højstemt møde, men en proces, der kan skabes 
af mænd, der kender sig selv, og som ikke er 
bange for at arbejde med sig selv. 
Hvis du kan se dig selv som en del af ovenstående  
idégrundlag, er du velkommen til at kontakte 
mig. 

Lars Rosengård (5194 9823)



Kirke-inTRO
Hvad er Vadum Frikirke egentlig for noget? Hvad er betingelserne for at blive medlem? Hvad betyder det 
at være medlem? 

Måske går du i overvejelser om at blive medlem af Vadum Frikirke. 
Måske er du slet ikke så langt i dine overvejelser men bare nysgerrig efter at vide, hvad sådan en  
frikirke egentlig er for en størrelse (og hvad den kunne blive, hvis du var med til at forme den).
Måske har du været medlem af Vadum Frikirke i årevis, men synes alligevel, det kunne være  
interessant at få frisket op, hvad det egentlig er, du har indladt dig på.

Uanset hvad, skal du være velkommen til at deltage, når vi mødes til kirke-inTRO søndag den 18/10 
og søndag den 1/11. Det er ikke enten-eller; det er både-og. Du skal helst deltage begge dage, for at 
det giver mening. Det er ikke ”undervisning” som sådan, men jeg vil med nogle korte oplæg sætte en 
samtale i gang
Vi begynder begge samlinger med at spise en god frokost sammen efter gudstjenesten, og vi slutter 
senest kl. 14.00 begge søndage.

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt (af hensyn til indkøb og forberedelse) at tilmelde sig. 
Ring eller skriv til mig på 4156 0795 eller skriv til praest@vadumfrikirke.dk senest onsdag den 14/10, 
hvis du gerne vil være med.

Thomas Baldur



Tur til Fur

På grund af corona kommer vi i år ikke på kirkeweekend, som vi ellers har tradition for. Heldigvis kan vi 
gøre noget andet i stedet. 
Lørdag den 17/10 arrangerer vi en vandretur på Fur – efter manges mening den smukkeste ø i  
Limfjorden. De, som har lyst, tager allerede afsted til Fur fredag den 16/10 og overnatter i shelter eller 
telt, og så begynder vi lørdagens vandretur efter morgenmaden. 

Vil du gerne med ud at gå, men har du ikke lyst til at overnatte ude, er du velkommen til at slutte dig 
til lørdag morgen (mødested oplyses senere). Vi traver en god lang tur langs Furs dramatiske og skønne 
kyst, så du skal være forberedt på at vandre 15-20 km i kuperet terræn med din egen medbragte mad 
og drikke (og hvad du ellers skal bruge) i rygsækken.
Vi sejler / kører hjem igen lørdag aften. 

Hvis det er noget for dig, så reservér allerede nu dagen(e) i din kalender. Vil du med – eller bare vide 
mere – så kontakt Erik Ipsen (2196 2751) eller Thomas Baldur (4156 0795).



Efteråret byder ikke på lige så mange helligdage 
i traditionel forstand, som foråret gør. Efteråret 
har dog sine egne helt særlige festdage. Søndag 
den 25. oktober fejrer vi høstgudstjeneste. Vi 
pynter særligt op og fokuserer denne dag særligt 
på at sige tak til vores kærlige Skaber og Far for  
alt det gode, han giver os gennem sit skaber- 
værk. 

Som der står i 1 Mosebog 12,2: ”Jeg vil […]  
velsigne dig […], og du skal være en velsignel- 
se.” En høstgudstjeneste er en vigtig del af vores 
kirke-årsrytme. Det er en anledning til både at 
glæde os over og takke for de velsignelser, Gud 
har givet os og til at overveje, hvordan vi selv kan 
være til velsignelse.

Velkommen til en formiddag i glædens,  
taknemlighedens og velsignelsens tegn! 
 

Alle Helgens Dag er i år søndag d. 1. november. 
Formiddagens nadvergudstjeneste får derfor  
karakter af en Alle Helgens-gudstjeneste. 

Alle Helgens Dag er oprindeligt en dag til minde 
om kristne helgener og martyrer. Vi følger dog 
den skik, der er mere almindelig her i landet og 
bruger dagen på at mindes dem, 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 opre-
jst fra død til liv, og at alle, der stoler på ham, 
også en dag vil blive oprejst fra død til evigt liv  
sammen med ham.

Velkommen til en eftertænksom og håbefuld  
gudstjeneste, hvor vi fejrer nadver og tænder lys 
i mørket.

Høstgudstjeneste Alle Helgen



Tirsdag den 3. november byder Vadum Frikirkes tirsdagscafé velkommen til koncert med Lis & Per. Det 
er kl. 14.30, og billetter á kr. 50,- kan allerede købes nu. Der er (på grund af coronarestriktioner) et ret 
begrænset antal billetter, så køb i god tid. Vi forventer en velbesøgt, folkelig og hyggelig eftermiddag.

For køb af billet, kontakt: 
Margrethe Thomsen (2992 6104)
Peder Moesgaard (2363 8926)
Benthe Pedersen (4075 5470)
Mie Korsgård (4058 5904)

Koncert med Lis og Per



Julekoncert
Gennem de seneste 3 år har vi etableret en tradition for at begynde adventstiden med en gospelkoncert. 
Det plejer at være for fulde huse med trængsel på bænke og stole. 2020 er imidlertid et usædvanligt 
år, og coronarestriktioner har betydet, at den oprindelige plan om et gensyn og genhør med Gunnertoft 
Gospel Singers måtte udskydes til 2021.

Julekoncert bliver der dog alligevel. Det bliver lidt mere afdæmpet, og der kommer færre billetter i handlen 
(så vi kan overholde myndighedernes afstandskrav), men vi glæder os til at slå dørene op til en stemningsfuld 
julekoncert med Psalmisterne søndag den 29. november kl. 19.00. Psalmisterne leverer meget smagfulde  
fortolkninger af kendte julesalmer og –sange. Som de selv udtrykker det fortolket i et spænd mellem 
jazz, folk og gospel.

Ved dette års julekoncert må vi (af sund-
hedshensyn) ikke synge med. Til gengæld 
må vi læne os tilbage og nyde, når fire  
virkelig dygtige og rutinerede musikere  
leverer julestemning af høj musikalsk 
klasse. Du kan godt begynde at glæde 
dig!

Hold godt øje med Vadum Frikirkes  
hjemmeside og Facebookside (eller hør 
godt efter ved vores gudstjenester), så 
du kan slå til, når billetterne sættes til 
salg! 

I mellemtiden kan du finde Psalmisterne 
på YouTube, Facebook eller Spotify og få 
en forsmag på, hvad du kan forvente.



Oktober 
Søndag d. 4.
Gudstjeneste med nadver og 
kollekt kl. 10.00
Prædikant: Rasmus Elkær  
Larsen, Aabenraa
Mødevært: Heidi Johansen

Tirsdag d. 6.
Tirsdagscafè: ”Løvhyttefest” ved 
Thomas Baldur kl. 14.30

Søndag d.11.
Gudstjeneste kl 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Onsdag d. 14.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 18.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 25.
Høstgudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

November
Søndag d. 1.
Allehelgensgudstjeneste med 
nadver og kollekt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Tirsdag d. 3. 
Tirsdagscafé: Koncert med Lis og 
Per kl. 14.30

Søndag d. 8. 
Gudstjeneste
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Onsdag d. 11.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 15.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 22. 
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 29. 
1. søndag i advent Julekoncert 
med Psalmisterne kl. 19.00
Mødevært: Eva Schrøder

Gudstjenester og møder

Tusind tak 

for opmærksomheden ved min  

konfirmation. Det var skønt at så  

mange fra menigheden kunne være  

med i kirken på trods af corona.  

Jeg havde en fantastisk dag, og jeg  

er glad for, at I ville være en  

del af den.

Kærlig hilsen,

Daniel



December
Tirsdag d. 1.
Tirsdagscafé: 
Adventshygge kl. 14.00
 
Søndag d. 6.
2. søndag i advent  
Gudstjeneste med nadver og kollekt 
kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Onsdag d. 9.
Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 13.
3. søndag i advent
Julefest for alle generationer kl. 14.00
Mødevært: BUS og Skaberværket

Søndag d. 20.
4. søndag i advent  
Gudstjeneste
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Torsdag d. 24.
Julegudstjeneste kl. 13.30
Julegudstjeneste kl. 15.30 
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 27.
Julesalmesang med andagt kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Fredag d. 1. januar 2021
Nytårsandagt kl. 16.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag den 27. 
december  

(3. Juledag) holder vi en  
sanggudstjeneste med 

masser af  
julesalmer og en kort 

andagt.

Søndag den 13.  
december er der  
julefest for alle  

generationer - og  
slikposer til  
børnene.



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:
Kristian Johansen............. tlf. 4068 4918
Gitte Thomsen................. tlf. 2782 1436
Eva Schrøder................... tlf. 2262 1595
Lars Rosengaard.............. tlf. 5194 9823

Økonomi

Frikirke betyder fri af staten. Fri for  
statsstøtte. Fri for statsstyring. Vores øko-
nomi består af frivillige bidrag, og vi har  
friheden til at være kirke på en måde, der  
giver mening for os. Bidrag til kir-
kens 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: Solveig Dyrdal 
Andersen, Tech College skolepraktik -  
Teglværket 2, 9400


