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3. kvartal 2021

KOM!

KOM!
Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet
fra jer som fra vore børn, dog kun i det
ydre, ikke i hjertet. Så meget mere ivrige
har vi i vores store længsel været efter
at se jer igen ansigt til ansigt. For vi har
villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil
flere gange, men Satan afskar os fra det.
For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus, vor
Herre, når han kommer, om ikke netop I?
I er jo vor ære og glæde.
(1 Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 17-20)
Femten måneder efter at Danmark første
gang blev coronalukket i marts 2020,
begynder vi nu at kunne se en ende på
lukning og restriktioner. I løbet af denne
sommer kan vi forhåbentlig begynde at

vende tilbage til en mere normal hverdag
med håndtryk, umaskerede ansigter og
normal afstand på og mellem kirkebænkene. Men for en tid – en tid, der har føltes
lang – har vi med Paulus’ ord været delvist
bortrevet fra hinanden i det ydre (men ikke
i hjertet). Det har været en anledning til at
besinde os på ikke at tage fællesskabet ansigt til ansigt for givet. Vi har været afskåret
fra det fællesskab, om ikke af Satan så af
corona. Nogle gange opdager vi måske først
betydningen af sådan et fællesskab, når det
bliver taget fra os.
Nu, hvor flere og flere af os er immuniseret enten gennem vaccine eller ved at have
været smittet, kan vi langt om længe sige og
skrive højt og tydeligt: KOM!
Kom ivrigt – du er ventet med længsel!
Kom og lad os være til glæde og opmuntring
og håb for hinanden!
Kom og lad os genopfinde kirke sammen!
Kom og lad os snakke om, hvad vi har savnet; hvad vi har opdaget; hvad der er blevet
vigtigt for os, og hvad vi glæder os over. Her
i bladet kan du høre flere indfaldsvinkler til
den samtale.
Kom og lad os lovsynge, lytte, bede, drikke
kaffe, grille, spise, snakke og være sammen!
Kom og lad os fejre friheden og genopdage,
hvad det vil sige at være hinandens ære,
glæde og hæderskrans i Kristus!
Thomas Baldur

&

Maren
Simon
Er der noget, I har savnet, mens kirken var lukket?

Er der noget, der i det seneste år er
blevet mere vigtigt eller tydeligt?

-Ja, vi har især savnet lovsang sammen
med resten af menigheden.

-Vi har lært at sætte mere pris på at
kunne se vores venner og familie, da
der bestemt har været udfordringer ved
dette. Så det er noget, vi har fundet ud
af, betyder meget for os.

Er der noget, der har været godt ved,
at kirken var lukket?
-Mens kirken var lukket, har vi brugt
mange søndage sammen med venner
og familien ude i det blå og har på den
måde haft noget fællesskab.

Hvad er godt ved at kunne komme i
kirke igen?
-Det er skønt at kunne se alle i menigheden igen, og vi glæder os til at få
noget nyt input fra prædikerne igen.

&
Jette
Ole

Er der noget, I har savnet, mens kirken var lukket?
-Ja! Vi har savnet fællesskabet, fællessangen, samværet, kirkekaffen og hyggesnakken,

-Vi er blevet mindet om betydningen
af vores åndelige og sociale tilhørsforhold til venner og omgangskreds i
menigheden – og om vigtigheden af
at opleve fællesskabet om forkyndelsen og lovsangen

Er der noget, der har været godt ved,
at kirken var lukket?

Hvad er godt ved at kunne komme
i kirke igen?

-Det var godt at have muligheden for at
følge med og opleve en slags gudstjeneste online hjemme fra stuen; både at
kunne høre prædiken og lovsang.

-At kunne se folk igen; hele menigheden – ikke kun den lille størrelse forsamling, vi var begrænset til i vinter.
Der er en glæde ved at kunne være
sammen med de mange og synge
sammen – og forhåbentlig snart give
hånd eller kram igen.

Er der noget, der i det seneste år er
blevet mere vigtigt eller tydeligt?

&

Lisa
Bjarke
Er der noget, I har savnet, mens kirken
var lukket?
-Vi har savnet fællesskabet; øjenkontakten,
smilene og det at være i en større gruppe. Vi
har i nogen grad følt, at vi blev afskåret fra
fællesskab og fællessang og bøn, og at verden og hverdagen blev lille.
Er der noget, der har været godt ved, at
kirken var lukket?
-Ja, når man er i risikogruppe, gav det på
en måde noget ro; så skulle vi ikke forholde
os til, om vi ville løbe risikoen ved at tage af
sted. Det at have været tvunget til at drosle ned har også været en anledning til at
overveje, hvor meget man egentlig skal ”op i
gear” igen bagefter. Måske er vi blevet bedre
til at sige fra.

Er der noget, der i det seneste år er
blevet mere vigtigt eller tydeligt?
-Det er helt klart blevet mere tydeligt for
os, hvor vigtigt samvær med andre er; i
tilbedelse og som mennesker i det hele
taget. Vi behøver en påvirkning fra relationen til andre mennesker. Vi behøver
de input fra andre menneskers oplevelser, som vi enten får i gudstjenesten eller
under kirkekaffen – og fra den pigegruppe,
som Lisa er med i, og som så småt starter
op igen nu.
Hvad er godt ved at kunne komme i
kirke igen?
-Det er det nære samvær med andre. Det
fælles i at sidde sammen, høre evangeliet
og synge sammen og kunne følge mere
med i hinandens liv.

Gudstjenester og møder
Juli

August

September

Søndag d. 4.

Søndag d. 1.

Onsdag d. 1.

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

Søndag d. 11.

Gudstjeneste med barnevelsignelse
kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Steen Hørdum

Ferielukket – ingen
gudstjeneste

Søndag d. 8.

Gudstjeneste m. nadver kl.
10.00
Prædikant: John Nielsen
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 15.

Søndag d. 18.

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Lars Rosengaard
Mødevært: Benthe Pedersen

Gudstjeneste kl. 10.00
Frokost & Menighedsmøde kl.
11.30
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Eva Schrøder

Søndag d. 25.

Søndag d. 22.

Ferielukket – ingen
gudstjeneste

Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen
Søndag d. 29.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Kreative kvinder kl. 19.00

Søndag d. 5.

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

Tirsdag d. 7.

Tirsdagscafé kl. 14.30

Søndag d. 12.

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

Søndag d. 19.

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

Søndag d. 26.

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

Onsdag d. 29.

Kreative kvinder kl. 19.00

Velkommen til fyraftensbøn i kirken
hver onsdag fra 17.00 til 18.00

Menighedsmøde om DDMs årsmøde
søndag den 15/8 efter gudstjenesten

”Hele byens dag” i Vadum
lørdag den 4/9

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.

Ledelse

Kontakt: Charlotte Baldur tlf. 6110 7574
Kirkens bankkonto:
9070 / 1622460900

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

Bladet
Kirkens blad udgives kvartalsvis.

MobilePay: 66599

Redaktion: Præst og menighedsråd.

E-mail: praest@vadumfrikirke.dk

Indlæg modtages på:

www.facebook.com/thomas.baldur

redaktion@vadumfrikirke.dk

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

Menighedsråd:

Tirsdagscafé

Vadum Frikirke

Refleksion og fællesskab første tirsdag

Ellehammersvej 14

hver måned. Se program.

9430 Vadum

Kontakt: Peder Moesgård tlf. 2363 8926

www.vadumfrikirke.dk

Kristian Johansen............. tlf. 4068 4918
Gitte Thomsen................. tlf. 2782 1436

Medvandring og sjælesorg

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

Ærlig og respektfuld én-til-én samtale om

Grafisk tilrettelæggelse:

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

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

TECHCOLLEGE

Benthe Pedersen.............. tlf. 4075 5470

Kontakt: Thomas Baldur tlf. 4156 0795

Skolepraktik - Teglværket 2, 9400

