
VADUM

FORVENTNING

4. kvartal 2021

FRIKIRKE



Forventning trukket i langdrag gør 
hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets 
træ. (Ordsprogenes Bog, 13,12)

Årene 2020 og 2021 har i den grad truk-
ket mange forventninger i langdrag, og 
måske er nogle hjerter blevet lidt halv-
sløje undervejs. Vi har måttet udskyde 
eller helt undvære rigtig meget på grund 
pandemien, og det har været meget mær-
keligt og træls at skulle sætte så mange 
forventninger på pause. Nu er vi endelig 
igen i en situation, hvor det, vi ser frem 
til, kan blive til noget. Afstandspinde og 
albuehilsner er væk. Nærvær og håndtryk 
er tilbage. Hvad ser du frem til? Af og til 
opfordrer mødeledere på vores gudstje-
nester os til at ”være i forventning”. Hvad 
forventer du? Af at være til gudstjene-
ste? Af at Jesus i kraft af sin Helligånd er 
med dig alle dage? Hvad forventer du, at
Vadum Frikirke skal være og gøre og sige i 
den kommende tid? Og hvad forventer du, 
at din andel skal være i kirkens udtryk?

I årets sidste kvartal kan du forvente
inspirerende gudstjenester. Vi deltager i 
et dejligt nordjysk mini-stævne i Stenum 

med gudstjeneste, helstegt pattegris og 
en spændende vifte af eftermiddagsaktivi-
teter for hele familien. Vi eksperimenterer 
her i huset med to gange Messy Church, 
som er en anderledes gudstjenesteform 
for børn og voksne. Tirsdagscaféen er i 
gang igen med hygge, folkelighed og op-
løftende oplæg. Og du kan forvente en 
festlig advents- og juletid med musik, håb 
og forventningens glæde.

Som Paulus siger: Af tro forventer vi 
ved Ånden det håb, som retfærdighe-
den giver. (Galaterbrevet 5,5)

Thomas Baldur

Forventning



Festlig fælles nordjysk DDM-kirkedag

Missionsforbundets sommer-
stævne måtte aflyses både i 
2020 og her i 2021. På Sjæl-
land gik nogle menigheder i år 
sammen om at lave et lokalt
ministævne på Lindenborg, og 
de havde en dejlig uge sammen 
i juli. Her i Nordjylland gør vi det 
lidt anderledes. Siden foråret 
har menighederne i Aalborg, 
Nørresundby, Vadum, Tylstrup, 

Thisted og Stenum arbejdet på 
at arrangere et brag af en fest-
dag til oktober. Det sker søn-
dag den 10/10 i Vesterkirken 
i Stenum (så den dag har vi 
ikke gudstjeneste her i huset), 
og nedenfor kan du se mere 
om, hvad du kan forvente. Be-
mærk, at det koster lidt at spise 
med, og at du skal tilmelde dig
senest søndag den 3/10.



I dette efterår får vi to gange 
besøg af Jakob Martens, der er bør-
ne- og teenageleder i Bethelkirken i 
Aalborg. Jakob og hans team vil 
hjælpe os med at eksperimente-
re med en anderledes slags guds-
tjeneste, der kaldes Messy Church. 
Eller på dansk: rodet kirke. Her vil 
vi især opfordre alle menighedens 
børnefamilier til at prioritere at være 
med, for Messy Church er kirke for 
børn og voksne. Ja, vi kommer til at 
synge sammen. Ja, vi kommer til at 

spise sammen. Ja, vi kommer til at 
høre en bibelfortælling. Men derud-
over er Messy Church rigtig meget 
præget af dig, der kommer: hvem 
du er, og hvilke evner og interes-
ser Gud har givet dig. Det er en god 
idé at tage tøj på, der kan tåle at 
blive beskidt og sko, der er gode til 
indendørs aktiviteter.

Vi begynder kl. 16.00 og så passer 
det lige med, at vi kan spise en lidt 
tidlig aftensmad sammen.

Messy Church



Arrangementer i advents- og juletiden

”Jeg glæder mig i denne tid…” Så-
dan lyder den første linje i ”Peters 
jul”. Og i år er der virkelig noget at 
glæde sig til i advents- og juletiden. 
Vi fastholder vores gode tradition 
med at holde en koncert den før-
ste søndag i advent, og søndag den 
28/11 kl. 16.00 kan vi igen byde vel-
kommen til fantastiske Gunnertoft 
Gospel Singers, som i 2019 var lige 
ved at blæse taget af kirken. Så du kan 
roligt forvente et brag af en fest. Hold 
øje med vadumfrikirke.dk og vores 
facebookside, hvor du vil kunne se, 

hvornår billetter kan købes og til hvil-
ken pris.

Søndag den 12/12 kl. 14.00 byder vi 
velkommen til en fornøjelig julefest 
for hele familien, og på gudstjene-
sterne søndag den 5/12 og 19/12 ret-
ter vi forventningsfuldt blikket mod 
adventstidens vidunderlige håb. Det 
hele kulminerer i julegudstjenesten 
fredag den 24/12 kl. 15.00, som også 
er årets sidste gudstjeneste (søndag 
den 25/12 henviser vi til Vadum
Kirkes gudstjeneste).



Gudstjenester og møder
Oktober
Søndag d. 3.
Gudstjeneste m. nadver 
kl. 10.00
Prædikant: Kristian Tindbæk
Mødevært: Heidi Johansen

Tirsdag d. 5. 
Tirsdagscafé
Lise Andersen: “Forfatter på 
fremmede stier”
kl. 14.30

Søndag d. 10. 
Fælles nordjysk gudstjeneste i 
Stenum
kl. 10.30

Søndag d. 17. 
Gudstjeneste
kl. 10.00 
Prædikant: Anita Kragelund
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Søndag d. 24. 
Gudstjeneste
kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Bjarke Thomsen

Onsdag d. 27. 
Kreative kvinder
kl. 19.00 

Søndag d. 31. 
Messy Church m. fælles 
spisning
kl. 16.00
Prædikant: Jakob Martens
Mødevært: MBU

November
Tirsdag d. 2. 
Tirsdagscafé 
Christian Grund Sørensen: 
”Sandheden er ikke for for-
sigtige folk - om Kaj Munk på 
prædikestolen”
kl. 14.30

Søndag d. 7. 
Gudstjeneste m. nadver
kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 14. 
Gudstjeneste
Kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 21. 
Messy Church m. fælles 
spisning
kl. 16.00
Prædikant: Jakob Martens
Mødevært: BUS

Tirsdag d. 23. 
Kreative kvinder
Kl. 19.00

Søndag d. 28. 
Adventskoncert m. Gunnertoft 
gospelkor
Kl. 19.00

December
Søndag d. 5. 
Gudstjeneste m. nadver
Kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Tirsdag d. 7. 
Tirsdagscafé: Adventshygge 
med sang og historier
Kl. 14.30

Søndag d. 12. 
Julefest for hele familien
Kl. 14.00
Mødevært: BUS

Søndag d. 19. 
Gudstjeneste
kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Fredag d. 24. 
Julegudstjeneste
Kl. 15.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Søndag d. 26. 
Ingen gudstjeneste

Januar
Søndag d. 2. 
Nytårsandagt
kl. 10.00
Prædikant: Erik Johansen
Mødevært: Jens Korsgaard



Den 29-30/10 og den 19-20/11 holdes Missionsforbun-
dets Bibelskole her i kirken. Thomas Baldur underviser i 
Introduktion til Gamle Testamente. Se mere om tilmel-
ding og pris på missionsforbundet.dk/bibelskolen eller i 
brochure, der ligger fremme i kirken.



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

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

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.
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