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Sammen er et kæmpe ord i Bibelen. Alene i 
Det Nye Testamente bruges det flere hundrede 
gange. Alt, hvad Det Nye Testamente har at 
sige om trivslen, trygheden og glæden ved at 
leve i tillid til Jesus, handler om noget, vi er eller 
gør eller får sammen. Vi glæder os sammen. 
Vi sørger sammen. Vi spiser sammen. Vi lider 
sammen. Vi lytter sammen. Vi synger og beder 
sammen. Vi modtager nadver sammen. Vi tager 
ansvar sammen. Vi er på godt og ondt sammen 
om at lade vores tro, tillid og liv danne ringe i 
vandet til Guds ære.

Dette blad handler på mange måder om at 
være sammen. Sammen med trossøskende i 
andre kirker både i og udenfor vores eget kirke- 
samfund, Evangelisk Frikirke. Sammen i tak-
nemlighed til høstfester (i flertal). Sammen på 
tværs af liv og død i vemodet og savnet og 
håbet omkring Alle Helgen. Sammen til bords 
med mennesker, vi kender i forvejen og venner, 
vi ikke har mødt endnu. Sammen om musik og 
hygge, godter og god mad. Sammen i advents- 
tidens forventning og håb. Sammen om julens 
evangelium: Gud blev menneske og kom til os 
for at være sammen med os.

”Men alle de troende var sammen, og de var 
fælles om alt.” (Apostlenes Gerninger, kapitel 2, 
vers 44). Sådan begynder historien om kirken. 
En historie, der altid har peget og fortsat peger 
frem mod det håb, adventstiden minder os om: 
”… så skal vi altid være sammen med Herren.” 
(1 Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 17)

Thomas Baldur
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Hele to gange dette efterår bytter vi præst med en anden 
kirke i Aalborg-området.

Den første søndag i oktober er traditionelt præstebyttedag 
i vores kirkesamfund, Evangelisk Frikirke. I år bytter vi 
den 2/10 med vores søstermenighed i Aalborg, Bethania-
kirken, hvor Thomas Baldur prædiker, mens vi får besøg 
af nytiltrådt præst, Camilla Westen, der prædiker og for-
retter nadver.

Som noget nyt prøver man også indenfor Aalborg Præs-
tenetværk at fejre den fælleskirkelige samhørighed med 
en præstebyttedag i november. I år får vi således besøg 
den 13/11 af Kurt Skjønnemann Pedersen fra Frelsens 
Hær i Aalborg.

Sådanne byttedage er gode anledninger – ikke kun til at 
høre andre prædikanter, men også til at få et indblik i 
andre menigheders liv og tanker. Og til at minde os selv 
om en af vores egne ældste grundværdier; Guds børns 
enhed på tværs af kristne kirker. Sammen.

HØSTFESTERBYTTE-BYTTE-PRÆST

Efteråret byder ikke på lige så mange helligdage 
i traditionel forstand, som foråret gør. Efteråret 
har dog sine egne helt særlige festdage, og i år 
har vi hele to høstfester på programmet. 

Den 9/10 følger vi op på succesen fra sidste år og 
mødes med vores nordjyske søstermenigheder 
fra Evangelisk Frikirke i Vesterkirken i Stenum. 
Det bliver igen i år et brag af en fest med et 
varieret program og med fælles frokost og efter- 
middagskaffe. Særskilt program for dagen lig-
ger fremme i kirken. Det koster 75 kr. at spise 
med, og du skal tilmelde dig til spisning senest 
den 2/10. 

Søndag den 23/10 fejrer vi høstgudstjeneste 
om eftermiddagen her i kirken. Vi pynter op og 
fokuserer på at sige tak til vores Skaber og Far 
for alt det gode, han giver os. Og efter guds- 
tjenesten spiser vi sammen. 

Der står i 1 Mosebog 12,2: ”Jeg vil […] velsigne 
dig […], og du skal være en velsignelse.” Høst-
gudstjeneste er en vigtig del af vores kirke-års-
rytme. 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.



ALLE HELGEN DANMARK SPISER SAMMEN

Allehelgensdag er i år søndag den 6. november. 

Allehelgensdag 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 oprejst fra død til liv, og at alle, der stoler 
på ham, en dag vil blive oprejst fra død til evigt liv som 
ham og sammen med ham.

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

To gange om året arrangerer Folkebevægelsen 
Mod Ensomhed fællesspisninger under over-
skriften Danmark Spiser Sammen. Her kan alle 
byde ind – privatpersoner såvel som foreninger 
– og arrangere større eller mindre måltider (se 
mere på hjemmesiden danmarkspisersammen.
dk). 

Menighedsrådene fra Vadum Frikirke og Vadum 
Kirke har sat sig sammen og er enedes om i 
fællesskab at arrangere en middag mandag 
den 8/11 kl. 18.00. Som udgangspunkt lægges 

arrangementet i Vadum Sognegård, men det 
kan om nødvendigt flyttes til Vadum Frikirke, 
hvor vi har plads til flere deltagere.

Der vil i løbet af oktober naturligvis komme mere 
konkret information om arrangementet (menu, 
pris m.m.) men reservér allerede nu datoen 
og tænk på, hvem du vil invitere med til denne  
hyggelige, velsmagende og meningsfulde aften.



JULEKONCERT ADVENTS- OG JULETIDEN

Vi har en efterhånden veletableret tradition for at begynde adventstiden med en festlig og stem- 
ningsfuld koncert, og i år er ingen undtagelse.

Søndag den 27. november kl. 19.00 får vi besøg af Psalmisterne, der senest gav koncert her i 2020.

Psalmisterne leverer smagfulde fortolkninger 
af kendte julesalmer og –sange. Som de selv 
udtrykker det: fortolket i et spænd mellem 
jazz, folk og gospel.

De seneste to år har advents- og juletiden 
mildest talt været udfordret. I år ser vi frem 
til en tid, hvor du enten bare kan læne dig  
tilbage og nyde, når fire virkelig dygtige og 
rutinerede musikere leverer julestemning af 
høj musikalsk klasse. Eller – hvis du har lyst – 
synge med. Under alle omstændigheder kan 
du godt begynde at glæde dig!

Er du medlem af kirken, får du information 
tilsendt pr. e-mail. Ellers hold godt øje med 
vores facebookside eller vær opmærksom, 
når vi informerer ved vores gudstjenester. Vi 
vil hurtigst muligt fortælle, hvornår billetterne 
sættes til salg, og hvad prisen bliver.

Adventstiden begynder som nævnt med kon-
certen den 27/11, men der er derudover en 
masse godt at komme efter her i kirken i advents- 
og juletiden. 

Vi fejrer adventsgudstjenester den 4/12 og 18/12.

Der er adventshygge med sang og andet mund-
godt i tirsdagscaféen den 6/12. 

Søndag den 11/12 tager vi lidt forskud på julens 
glæder og holder julefest for alle aldre.

Endelig er du selvfølgelig hjerteligt velkommen 
til at lade din juleaften få sin helt rigtige begynd- 
else med julegudstjenesten lørdag den 24/12.

Søndag den 25/12 er der ikke gudstjeneste her 
i kirken. Vi henviser i stedet til Vadum Kirke, der 
fejrer gudstjenester både 1. og 2. Juledag. 

Se program sidst i bladet for tider og øvrige 
detaljer.



OKTOBER
Søndag d. 2.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Præstebyttedag i Evangelisk Frikirke
Prædikant: Camilla Westen, Bethaniakirken, 
Aalborg
Mødevært: Bjarke Thomsen

Tirsdag d. 4.
Tirsdagscafè kl. 14.30
Bodil og Bent Fodgaard ”Store oplevelser fra 
Grønland”

Søndag d. 9.
Fælles nordjysk høstfest i Vesterkirken, 
Stenum kl. 10.30

Søndag d. 16.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Peder Moesgård
Mødevært: Lisbeth Weidinger

Søndag d. 23.
Høstfest med spisning kl.16.00
Prædikant: Lars Rosengaard
Mødevært: Steen Hørdum

Søndag d. 30.
Gudstjeneste kl.10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

NOVEMBER
Tirsdag d. 1.
Tirsdagscafé kl. 14.30
Ulrik Flinta ”Israel, det hellige og omdiskute- 
rede land” 

Søndag d. 6. 
Alle Helgens-gudstjeneste med nadver 
kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Steen Hørdum

Søndag d. 13. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Præstebyttedag i Aalborg Præstenetværk 
Prædikant: Kurt Skjønnemann Pedersen, 
Frelsens Hær, Aalborg 
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 20. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Gitte Thomsen

Søndag d. 27. 
Adventskoncert med Psalmisterne kl. 19.00

 

DECEMBER
Søndag d. 4. 
Nadvergudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Kristian Johansen

Tirsdag d. 6. 
Tirsdagscafè kl. 14.30 
Adventsfest
 
Søndag d. 11. 
Julefest for alle aldre 14.00  
Mødevært: BUS

Søndag d. 18. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Heidi Johansen

Lørdag d. 24. 
Julegudstjeneste kl. 15.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Daniel Thomsen

JANUAR
Søndag d. 1.
Nytåsandagt kl. 16.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Thomas Baldur

Der er ca. en halv times fyraftens-
bøn i kirken hver onsdag kl. 17.00.

Der er som hovedregel bøn før 
hver gudstjeneste. Vi mødes en 
halv time før gudstjenestestart.

GUDSTJENESTER OG MØDER



VELKOMMEN

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

ØKONOMI

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

Kirkens bankkonto: 
9070 / 1622460900

MobilePay: 66599

FOR VOKSNE 
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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