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Godt nyt! Åhr, det trænger vi til! Et godt nyt år med 
gode nyheder. Etablerede nyhedsmedier – TV, 
radio og aviser – har for længst fundet ud af, at 
dårlige nyheder er nemmere at sælge. Så det er 
det, vi får serveret mest af. Af en eller anden grund 
foretrækker mange mennesker at svælge i krige og 
konflikter, kriser og skandaler. Som Storm P sagde: 
Hvis folk er glade, så er det deres egen skyld, for 
der er nok at være ked af.

Vi begynder traditionen tro det nye år med, at Evan-
gelisk Alliance i januar samler alle landets kirker og 
kristne til en fælles bedeuge under temaet Glæde. I 
februar følger vi op her i kirken med en glædesfyldt 
gospelworkshop – og gospel er som bekendt det 
engelske ord for evangelium, der netop betyder 
godt nyt. Du kan læse mere om de to initiativer 
her i bladet.

Lad det være den tiltrængte grundtone for 2023; 
glæde over evangeliets gode nyhed. Klagesangene i 
Det Gamle Testamente siger det (trods skriftets triste 
titel) så fint: ”Dette lægger jeg mig på sinde, derfor vil 
jeg vente: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barm- 
hjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din 
trofasthed er stor” (3,21-23). Det er den nyhed, der 

aldrig holder op med at være god og aldrig holder op 
med at være ny. I TV afløser den ene dårlige nyhed 
den anden, og gårsdagens nyheder er forældede.  
I Guds rige afløses Guds barmhjertighed ikke af 
noget og forældes aldrig – den er ny hver morgen.  
Gud vil os det godt, og det må vi begynde hver 
morgen og hvert år med at erkende.

Lad det blive sagt og sunget vidt og bredt i 2023! 
Godt nytår og Guds fred!

Thomas Baldur

GODT NYT



Siden 1884 har det været en smuk tradition, at 
kristne på tværs af kirkesamfund mødes den 
første hele uge i januar for at bede for vores 
land og vores folk – og lokalt for vores byer.  
I 2023 bliver der igen lejlighed til at bede sam-
men med kristne fra andre kirker. Der arrangeres 
møderækker både i Aalborg og i Jammerbugt. I 
kirkens foyer og på vores hjemmeside kan du 
finde den folder, Evangelisk Alliance har udgivet 

med en lille tekst til hver dag. Temaet for bede- 
ugen er Glæde. 

Samlingerne i Aalborg fremgår af billedet. Bemærk, 
at vi ikke har gudstjeneste her i huset søndag den 
15/1. Vi opfordrer i stedet til, at du deltager i guds- 
tjenesten om aftenen i Bethaniakirken i Aalborg (se 
program bagerst i bladet). Hvor man ellers i ugens 
løb samles, og hvem der taler, kan du se her:

GODT NYT GLÆDE

Tirsdag 10/1 
19.30 
Jetsmark Kirke  
Mogens Nørgaard

Torsdag 12/1 
19.30 
Pandrup Baptistkirke 
Michael Berg

Søndag 15/1 
19.30 
Aaby Missionshus 
Erik Nielsen



Lørdag den 21. januar 2023 byder vi indenfor til 
gospelworkshop. Velkommen til en dag fyldt med 
livsglæde og fællesskab! Vi starter kl. 09.00 og 
slutter med en koncert kl. 15.00, hvor vi optræder 
med det, vi har lært. Det eneste krav til deltagerne 
er en god portion sangglæde.

Dagen koster 150 kr. inklusiv frokost. Indgang til 
koncerten koster 40 kr. for gæster, der ikke har 
været med til hele dagen. 

Workshoppen og koncerten ledes af Liv Kirstine 
Lund Poulsen, der er 27 år, korleder, sangerinde 
og underviser fra Aalborg. Liv har altid været en 
ildsjæl inden for kormusik, og siden hun var 15 
år, har hun dirigeret og været korleder for kor i 
og omkring Aalborg. Det har blandt andet ført til, 
at Liv i 2020 modtog Klaverstemmerens Musik-
pris for talent og engagement inden for kor og 
musik. Liv har de seneste år arbejdet som fuld- 
tidskorleder, og hun tager også selv ud og synger 
koncerter i landets kirker og på institutioner og 
står desuden for fællessang på KUNSTEN. Hun 
er anerkendt for sit høje musikalske niveau, sit 
gode og højlydte humør og sit engagement i alt, 
der har med kor at gøre. 

Tilmelding og yderligere information på mail kon-
cert@vadumfrikirke.dk 

GOSPELWORKSHOP



Evangelisk Frikirke Danmark, har tradition for 
en årlig inspirationsdag i vinterhalvåret, hvor 
ikke kun præster og menighedsråd, men alle 
med ansvar for og/eller interesse i kirkens liv er 
varmt velkommen. I 2021 og 2022 måtte de af- 
lyses pga. de daværende pandemirestriktioner. 
Det er derfor en desto større glæde, at vi igen 
kan samles på tværs af hele landet

Lørdag den 28/1 2023 i Saralystkirken i Aarhus.

På dagen vil der være inspiration og samtale 
i forhold til frivillighedskultur. Der vil være en 
opfølgning på de mange skønne drømme for 
vores kirkefællesskab, der kom til udtryk på fest- 
dagen under sommerstævnet 2022. Endelig vil 
der på dagen også være en samtale om, hvordan 
vi som kirker kan være gode steder at være – 
også for mennesker, der er tiltrukket af deres eget 
køn. Tanken er, at der i menighederne faciliteres 
en samtale herom, som strækker sig over de 
følgende måneder.

Ud over det programsatte er dagen en anledning 
til at møde nye og gamle venner; spise, synge og 
bede sammen med vores udvidede kirkefamilie. 

Afsæt gerne dagen; lad os fylde nogle biler og 
køre til Aarhus og sammen blive inspireret!

Husk også, at du løbende kan holde dig orienteret 
om, hvad der rører sig i Evangelisk Frikirke Dan-
mark gennem det flotte online-blad Eftertryk, der 
udkommer 10 gange om året. Eftertryk har afløst 
det, der før hed Magasinet (og før da Morgen- 
stjernen), og det er den bedste måde at følge med 
i, hvad der sker i vores kirkefamilie. Du kan få 
Eftertryk i din e-mail ganske gratis. Du tilmelder 
dig lige her: www.evangeliskfrikirke.dk/eftertryk

LEDERFORUM



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

Søndag d. 8.
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00
Prædikant: John Nielsen
Mødevært: Steen Hørdum

Tirsdag d. 10.
Tirsdagscafè kl. 14.30
Bjarne Thorndal – “På tur til USA”

Søndag d. 15.
Aftengudstjeneste i Bethaniakirken, Aalborg kl. 
19.00
Prædikant: Dan Sørensen
Mødevært: Philip Fodgaard

Søndag d. 22.
Gudstjeneste kl. 10.00
Prædikant: Thomas Baldur
Mødevært: Benthe Pedersen

Søndag d. 29.
Gudstjeneste med spisning kl.16.30
Mødevært: Lisbeth Weidinger

FEBRUAR
Søndag d. 5. 
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Daniel Thomsen

Tirsdag d. 7.
Tirsdagscafé kl. 14.30
Leo Kristensen – ”Tørvemosen i Moseby. En 
ildsjæl med den rette gnist”

Søndag d. 12. 
Gudstjeneste kl. 10.00  
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Steen Hørdum

Søndag d. 19. 
Fastelavnsfest med katten af tønden kl 10.00 

Søndag d. 26. 
Gudstjeneste kl. 10.00  
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Benthe Pedersen

 

GUDSTJENESTER OG MØDER



MARTS
Søndag d. 5. 
Gudstjeneste med nadver kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Gitte Thomsen

Tirsdag d. 7. 
Tirsdagscafé kl. 14.30
Thomas Baldur – ”I kvæld blev der banket… en 
dramatisk salme, der kræver en forklaring” 
 
Søndag d. 12. 
Gudstjeneste kl.10.00
Prædikant: Thomas Baldur  
Mødevært: Heidi Johansen

Søndag d. 19. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Erik Ipsen

Søndag d. 26. 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Thomas Baldur 
Mødevært: Kristian Johansen

Vi gør hovedrent i kirken en dag i febru-
ar. Dato er ikke kendt ved redaktionens 
afslutning, men bliver meldt ud snarest.

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

Husk Evangelisk Alliances bedeuge 
8-15/1. Se omtale på s. 3



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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