VADUM FRIKIRKE

3. kvartal 2022

HØST

SÅ RIGELIGT – HØST RIGELIGT
”Den bonde, der har sliddet, bør have først af
høsten.” Det er et af tre billeder, Paulus bruger i sit andet vejledningsbrev til den unge
Timotheus. De andre to billeder er af idrætsudøveren, der vinder ved at følge reglerne og
af soldaten, der vinder ved at prioritere og tilsidesætte egne behov (Se 2 Tim 2,3-6). Der er
ikke så mange soldater eller eliteidrætsudøvere
her i menigheden, men de fleste af os forstår
høstbilledet. Der går noget arbejde forud for at
kunne nyde frugten. Også den, der vil høste, må
prioritere og følge naturens spilleregler. På de
følgende sider får du tre personlige vinkler på,
hvad høst betyder og vækker af tanker.
Høstbilledet dukker også op i andre af Paulus’ breve. Han minder korintherne om, at:
”den, der sår sparsomt, skal også høste
sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også
høste rigeligt” (2 Kor 9,6). Det gælder korn
på marken, det gælder (som i korintherbrevet) generøs broderkærlighed, og det gælder
den ”høst”, man kan tale om, når evangeliet
er blevet sået og har modnet i et menneske
frem til det punkt, hvor han/hun når til erkendelse af og tillid til Jesus som Frelser og Herre.

Hvor og hvor meget sår du evangeliet? Sår du
sparsomt eller rigeligt?
Et tredje og sidste af Paulus’ høstbilleder finder
vi i Galaterbrevet 6,7-9: ”Tag ikke fejl, Gud er
ikke til at spøge med, og hvad et menneske sår,
skal det også høste: Den, der sår i sit eget selv,
skal høste fordærv af selvet, men den, der sår
i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Lad os
ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi
skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op” (Seidelins oversættelse).
I en tid, hvor ikke bare kirker men i bred forstand
foreninger ud over hele landet er udfordret af en
slags post-corona-mathed, er det måske vigtigere end nogen sinde ikke at blive trætte af at
gøre det, som er ret og godt. At prioritere det
arbejde, Gud har kaldet os til. At så evangeliet
rigeligt. Den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt,
blot vi ikke giver op. Det er et løfte, Gud giver
igennem Paulus og Bibelen. Også til os!
Thomas Baldur

NATURENS GANG
Hvad gør høsttid speciel for jer – og hvorfor?
Høsttid er arbejdsmæssigt en travl tid med lange
dage og med stor afhængighed af det rigtige
vejr. Det er også en tid med taknemmelighed –
at sætte pris på det, vi har fået. Alting har sin tid,
en tid til at så og en tid til at høste. Der er både
en tid for vækst og forfald, og naturens gang
minder os også om menneskelivet og vores
egen forgængelighed. Vi er taknemmelige over
høsten, der kommer i hus; en sommer, der kommer og går, og at Gud har omsorg for os på alle
måder og velsigner os med så meget godt.
Hvert forår, når vi sår markerne til, håber vi på,
der bliver en god høst. Vi kan så og pleje jorden,
men vi er ikke Herre over væksten. I Markusevangeliet 4,26-29 fortæller Jesus en lignelse
om, hvordan kornet vokser op, uden bonden
egentlig ved, hvordan det sker.

Lignelsen siger noget om, hvor lidt vi mennesker
egentlig har styr på, når det kommer til stykket.
Den kan minde os om, at vi ikke skal tro, vi skal
klare alting selv, eller at alt afhænger af vores
præstation og indsats. Det er rigtig godt at vide.
Det er Gud, der giver væksten.
”Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom
med en mand, der har tilsået jorden; han sover
og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver
jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i
akset. Men når kornet er modent, går han straks
i gang med seglen, for høsten er inde.«
Torben & Gitte

TAK
Hvad gør høsttid speciel for dig – og hvorfor?
Høsttid er for mig en tid til at sige tak. Tak for
hverdagen. Tak for hver dag, vi får og har fået.
Tak for arbejdet – ikke kun frugten af det, men
også selve arbejdet og glæden ved det. Tak for
markerne, der pryder landskabet; den gule raps,
ærter, havre og de andre sorter. Tak for urtehaver med kartofler, gulerødder, radiser, salat,
rabarber og jordbær. Man bliver helt rørt. Der er
ikke noget større end at så noget, se det vokse,
høste og så spise det. Det er så meget mere
tankevækkende og meningsfuldt end bare at
køre til købmanden og købe mad. Jeg forbinder
også høst med havens blomsterflor; fra det tidligste forårs vintergækker, til det sidste af efterårets
afblomstring. At kunne ”høste” sådan en skønhed med øjnene er også noget at sige tak for.

Når jeg tænker på en bibeltekst, er det derfor
ikke nødvendigvis én, der lige nævner ordet
høst, men Paulus’ ord i Filipperbrevet 4,4-7
om altid at glæde os i Kristus og om i alle forhold at bringe vores ønsker frem for Gud i bøn
og påkaldelse med tak. Så vil Guds fred, som
overgår al forstand, bevare vores hjerter og
tanker i Kristus Jesus.
Kurt

SPÆNDING
Hvad gør høsttid speciel for jer – og hvorfor?
Når sommeren går på hæld, og vi nærmer os
høsten, er der altid en vis spænding i luften. Der
er flere ting, der skal gå op i en højere enhed,
for at høsten kommer i hus. Vi er afhængige af
solrigt vejr, så afgrøderne bliver modne og klar
til høst. Vi er ligeledes afhængige af at kunne få
hjælp til at få lavet det arbejde, der skal laves,
da der skal bruges flere arbejdere i høsttiden.
Der er forinden høsttid pløjet, harvet, gødet og
sået, og vi bruger mange ressourcer på at nå
frem til høsten. Man vil derfor gerne have så
god en høst som muligt. I høsttiden er det hårdt
arbejde med lange dage,

men der er også en stor glæde ved at høste
frugterne af det arbejde, man har udført i løbet
af året. Det er en god fornemmelse at høste
frugterne af det, man har sået. Vi føler os velsignet år efter år, når høsten er i hus, og laderne
er fulde, selvom der er år, hvor udfordringerne
har været ekstra store. Der har været år indimellem, hvor udbyttet ikke har været så godt på
grund af vejrforholdene, men vi er taknemmelige over det, vi har fået høstet. Når høsten er i
hus, falder der ro over tingene, og vi kan slappe
lidt af. Det er dejligt at se marker, der er høstet
og skal hvile.
Lars & Eva

En af vores yndlingssalmer er: “Nu falmer skoven trindt om land”, hvor vers 3-4 lyder:
Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

GUDSTJENESTER OG MØDER
JULI

AUGUST

Søndag d. 10.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Johannes Hansen
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d.14.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Kristian Johansen

Søndag d.17.
Ferie – ingen gudstjeneste
Søndag d. 24.
Ferie – ingen gudstjeneste

Søndag d. 21.
Kort gudstjeneste med efterfølgende
udflugt til Glarborgen kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Thomas Baldur

Søndag d. 31.
Morgenkaffe med andagt og sang kl. 10.00
Prædikant: Lars Rosengaard:
Mødevært: Lars Rosengaard

Søndag d. 28.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Søndag d. 3.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Søndag d. 7.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Anita Kragelund
Mødevært: Steen Hørdum

SEPTEMBER

Søndag d. 4.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Daniel Thomsen

½ times fyraftensbøn
hver onsdag kl. 17.00

Tirsdag d. 6.
Tirsdagscafé; besøg af sangkoret
”Evangeliets Gyldne Sange” kl. 14.30
Søndag d. 11.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Gitte Thomsen

Bøn før gudstjenesten
hver søndag kl. 09.30

Søndag d. 18.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Heidi Johansen
Søndag d. 25.
Messy Church kl. 16 .00
Prædikant: BUS
Vandretur 9-10/9.
Kontakt Erik I. eller Thomas B

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
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