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FRED OG ROD

FRED
Hen imod slutningen af dette kvartal er det tradition, at vi tænder Sankthansbålet og synger
midsommervisen. I år klinger tredje vers måske
knap så sorgløst og virkelighedsfjernt: ”Vi elsker
vort land, og med sværdet i hånd skal hver
udenvælts fjende beredte os kende! Men mod
ufredens ånd over mark, under strand vil vi bålet
på fædrenes gravhøje tænde. […] Vi vil fred her
til lands […] Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde!”
Vi befinder os pludselig ganske tæt på en krig,
hvor ”sværdet i hånd” vist ikke batter så meget.
Det kan vække mange følelser i os; fra handlekraft til magtesløshed. ”Salige er de, som stifter
fred, for de skal kaldes Guds børn”, siger Jesus
i Matt 5,9. Du og jeg kan måske ikke gøre så
meget for at standse krigen i Ukraine, men som
Guds børn kan vi dog en del mere end blot synge
gamle sange om et bål. Den sabbats-tanke,
vores gudstjenester har kredset om siden nytår,
handler om mere end blot en god og gavnlig
hviledag; et ugentligt, helligt pusterum. Guds
hvile; den Guds fred, vi sendes afsted med hver
søndag, kalder os til at gøre, hvad vi kan for
at skabe trivsel, tryghed og glæde, der hvor vi

færdes; for dem, vi færdes iblandt. Den fred kan
vindes, hvor hjerter aldrig bliver tvivlende kolde.
Senere i Matthæusevangeliet forudser Jesus en
tid, der på flere måder ligner den tid, vi lever i:
”I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til,
at I ikke lader jer skræmme! […] Folk skal rejse
sig imod folk, og land imod land […]. Og fordi
lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden
blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud
til enden, skal frelses.” (Matt 24, v 6-7 & 12-13)
Sidste år læste Charlotte og jeg sammen en bog,
der hedder: ”At elske er ikke en følelse”. Det er
ganske vist en bog om parforhold, men titlen og
forfatterens pointe er sand i mere bred forstand.
At elske er ikke en følelse – det er et valg! Om
hjerter bliver tvivlende kolde, er et valg. Om
kærligheden bliver kold, er et valg. At ville fred
er et valg. Et beslutning, der må træffes mere
eller mindre dagligt. Det er dit og mit valg, om vi
vil en Guds fred, vores omgivelser og omgangskreds kan mærke.
Thomas Baldur

PÅSKE MÅLTID
De seneste to år har vi været afskåret fra at fejre påskemåltid
sammen. Så meget desto større er glæden over, at vi i år igen
kan fejre Skærtorsdag med et påskemåltid som det, Jesus og
disciplene holdt. Kom og lev dig med ind i, hvad der skete
aftenen før hans korsfæstelse – og i hvad Jesus egentlig vil
os i nadveren.
Det er her i kirken Skærtorsdag den 14/4.
Festen begynder kl. 18.00. Kom i festtøj!
Det koster kr. 75,- for voksne og 40,- for børn under 14 år.
Børn under 5 år deltager gratis.
Af hensyn til planlægning skal du helst
tilmelde dig senest søndag den 3/4.
Send din tilmelding til:
praest@vadumkirkecenter.dk
Tlf. 41560795
facebook.com/thomas.baldur
Påskemåltidet følges traditionen tro op med en eftertænksom
stillegudstjeneste Langfredag den 15/4
og en festgudstjeneste Påskemorgen den 17/4.

KONFIRMATION
I år har vi igen den store glæde at kunne fejre frikirkelig konfirmation. Søndag den 22/5 fejrer vi
Isabella Moesgaard Christensen, Magnus Manstrup og Alfred Toldam. De har siden sensommeren
2021 gået til undervisning i bibel og kristentro. Det kulminerer, når vi som menighed velsigner og
beder for dem. Så kom og vær med til at skabe en skøn festdag for de tre!

HIMMELSKE DAGE

MESSY CHURCH

En gang hed det ”Danske Kirkedage”. Og en gang var det hovedsageligt noget, der samlede
mennesker fra forskellige dele af folkekirken. Nu hedder det Himmelske Dage, og det er i dén grad
blevet en begivenhed, der samler alle dele af dansk kirkeliv. Også frikirker. Faktisk i høj grad frikirker!

Siden efteråret 2021 har vi eksperimenteret her i kirken med det, der hedder Messy Church; en
anderledes aktivitetsbåret måde at være kirke og fejre gudstjeneste på. Det fortsætter vi med dette
forår.

Det er uden sidestykke den største begivenhed i dansk kirkeliv. Det er altid hvert tredje år, og det er altid
i Kristi Himmelfartsferien. I år holdes Himmelske Dage i Roskilde fra torsdag den 26/5 til søndag
den 29/5. Du kan se det store og meget alsidige program på himmelskedage.dk. I forbindelse med
Himmelske Dage tilbyder Efterskolen Lindenborg, at man kan campere på den store plads, vi også
bruger ved Sommerstævner.

Sæt derfor kryds i kalenderen:
Søndag den 24/4
Søndag den 29/5

Se mere herom på himmelskedage.dk/born/

Der er ikke Messy Church i juni og juli, men det er planen, at vi går i gang igen sidste søndag i
august.
Programmet for Messy Church er altid:
16.00 begynder vi med drop in, hygge og kaffe
16.30 er der aktiviteter for alle aldre
17.15 synger vi et par sange og hører et kort oplæg om kristentro
17.30 spiser vi sammen

SOMMERSTÆVNE
Med to års aflysninger er det tre år, siden vi sidst mødtes i Lindenborg. Men nu
bliver det langt om længe muligt at genopleve, hvad Sommerstævne er – eller
måske opleve det for første gang. Gamle venner – og sikkert også nye. Børn
der med stor fornøjelse bader i fjorden. Hygge i forteltet eller på pladsen foran
værelserne. Kø til spiseteltet. Seminarer og undervisning, der giver ny indsigt.
Lovsang, forbøn og forkyndelse som inspirerer til tro i hverdagen, og til livet hjemme
i menighederne. En solnedgang der skaber stilhed og maler fjordens vand i gyldne farver. Alt dette
og meget mere er Sommerstævne.
John Nielsen
Generalsekretær i Evangelisk Frikirke

Siden jeg blev præst i Bethelkirken på Amager
i 2003, tror jeg kun, jeg har misset ét Sommerstævne … plus altså de to, der blev aflyst pga
corona. Det er en fuldstændig fast og uundværlig del af min (vores) årsrytme at skulle på
Sommerstævne – også de år, hvor jeg ikke
arbejdede som præst. Der er simpelthen bare
noget grund-hamrende hyggeligt og opbyggeligt
ved at være sammen med vores store kirkefamilie;
lovsynge, lære, lege og drikke kaffe og spise
sammen.

Smække fødderne op og solbade eller padle en
tur på fjorden. Af alle danske, kirkelige sommerstævner tilbyder Efterskolen Lindenborg ubetinget den smukkeste beliggenhed. Og så har vi
altså siden 2013 aldrig prøvet at have en uge
med overvejende dårligt vejr. En enkelt regnvejrsdag, jovist, men altid mest solskin. Jeg
glæder mig derfor SÅ meget til atter at trække
campingvognen af stald og køre til stævne.
Thomas Baldur

GUDSTJENESTER OG MØDER
APRIL

Søndag d. 3.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Steen Hørdum

MAJ

Søndag d. 1.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Anita Kragelund
Mødevært: Gitte Thomsen

JUNI

Søndag d. 5.
Pinsegudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Tirsdag d. 5.
Tirsdagscafè kl. 14.30
Prædikant: Jørgen Peder Clausager:
Genforeningen – nationalt og lokalt

Tirsdag d. 3.
Tirsdagscafé kl. 14.30
Forårsfest – sæsonafslutning med hygge og
sang

Søndag d. 12.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen

Søndag d.10.
Palmesøndagsgudstjeneste kl 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Søndag d. 8.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Søndag d. 19.
Friluftsgudstjeneste i byparken kl. 14.00
Prædikant: Thomas Søvndal
Mødevært: Thomas Baldur

Torsdag d. 14.
Skærtorsdag: Påskemåltid kl. 18.00
(omtalt tidligere i bladet)

Søndag d. 15.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

Søndag d. 26.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Erik Ipsen

Fredag d. 15.
Langfredagsgudstjeneste kl. 10.00
Mødevært: Thomas Baldur
Søndag d. 17.
Påskegudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Søndag d. 24.
Messy Church med spisning kl. 16.00
Mødevært: BUS

Søndag d. 22.
Konfirmationsgudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Steen Hørdum
Søndag d. 29.
Messy Church med spisning kl. 16.00
Mødevært: BUS

Der er fyraftensbøn i kirken
hver onsdag kl. 17.00

Velkommen til bøn
før gudstjenesten
hver søndag kl. 09.30

VELKOMMEN

ØKONOMI

FOR BØRN OG UNGE

Vadum Frikirke er en kristen frikirke.
Vi bruger den samme bibel og beken-

Frikirke betyder fri af staten.
Fri for statsstøtte. Fri for statsstyring.

Skaberværket

delse, som i folkekirken, men vi ser og
gør nogle ting anderledes. Vi er en del
af det kirkesamfund, der hedder
Evangelisk Frikirke Danmark.
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
Lars Rosengaard
tlf. 5194 9823
Lars Christiansen
Tlf. 2046 8130
Eva Schrøder
tlf. 2262 1595

Vores økonomi består af frivillige
bidrag, og vi har friheden 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
tlf. 4081 1543.

For børn i børnehave til og med 6.
klasse. Søndage samtidig med
gudstjenesten
Kontakt: Trine Lindvig Thomsen
Tlf. 2684 6547

G-Team

Kirkens bankkonto:
9070 / 1622460900

Klub for børn i 2.-7. klasse.
For program, følg G-team på
facebook.
Kontakt: Charlotte Baldur
Tlf. 6110 7574

MobilePay: 66599

BLADET

FOR VOKSNE
Tirsdagscafé

Refleksion og fællesskab første tirsdag
hver måned.
Se program.
Kontakt:
Peder Moesgård
Tlf. 2363 8926

Kirkens blad udgives kvartalsvis.
Redaktion:
Præst og menighedsråd.
Indlæg modtages på:
redaktion@vadumfrikirke.dk
Deadlines: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

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

Vadum Frikirke
Ellehammersvej 14
9430 Vadum
www.vadumfrikirke.dk
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