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To. 4. Dagtræf / Else Kofod
Emne: „Tilfældigvis“
19.00 Bønnelegestue
Fr. 5. 18.00 Spisning
19.00 „Salme-café“ Vibeke og Roland
Gjerløv, Vadum

To. 1. 18.00 Fælles „Skærtorsdagsfejring“ i Bethaniakirken
Fr. 2. 10.30 Fælles „Langfredagsfejring“ i Bethelkirken
Sø. 4. 10.30 Påskegudstjeneste
Indsamling til Nødhjælp
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 8. 14.00 Dagtræf med Karen og NielsChristian Gjerrild. Emne: „Castros Cuba“

Sø. 7. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til AKTV
12.30 Menighedens årsmøde
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Sø. 14. 10.30
15.00
19.00
On.17. 19.00

Gudstjeneste
Café-gudstjeneste
Engelsk Gudstjeneste
Fællessamling / samtale om
bogen „Hytten“.
To. 18. 19.00 Bønnelegestue
Sø. 21. 9.15
10.30
19.00
19.10

Gudstjeneste / Nadver
Gudstjeneste / Nadver
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste

Sø.28. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 En by på vej / sammen i bøn
i Bethaniakirken

Sø. 11. 10.30
15.00
19.00
On.14. 19.00
To. 15. 19.00

Gudstjeneste
Café-gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Undervisning med Curtis Hinds
Bønnelegestue

Sø. 18. 9.15 Gudstjeneste / Nadver
10.30 Gudstjeneste / Nadver
Afslutning på Kristendomsklassen
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Lø.24. 14.00 „Forårsrengøring“/ DK-gade
Sø. 25. 10.30 Gudstjeneste
Frokost/eftermiddagskaffe i hjem
Se omtale
19.00 Engelsk gudstjeneste
On.28. 19.00 Aktivitetsrådsmøde
To. 29. 19.00 Bønnelegestue
Fr. 30. 19.00 En by på vej / sammen i bøn for
nationen“

MAJ
10:30 Every Sunday we’re
simultaneously translating our
service into English.

Sø. 2. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 6. 10.00 Dagtræfs udflugt
Lø. 8. 14.00 Bryllup
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Hvad former vores billede
af Gud?

Gudsbillede
eller
glansbillede
Hvordan er dit billede af
Gud?
- en gammel rar mand
med skæg á la
julemanden, eller en sur
og urimelig hersker uden
forståelse for dit liv?
Der er mange ting, der former vores
billede af Gud, og det er selvfølgelig
afgørende, om du lader dig inspirere
af Bibelens fortællinger, andre religioner eller ikke-religiøse forestillinger om
en gud.
Gud er ifølge et leksikon „Et væsen
der kan gøre overnaturlige eller uforklarlige ting, som typisk er udødelig“.
Ateisterne mener, at „gud“ er noget,
vi mennesker har skabt, fordi vi har
brug for noget at søge tryghed hos.
Som kristne mener vi, at Gud er
universets skaber, og at vi mennesker
er skabt i Hans billede for at have
fællesskab med Ham. Et evigt fællesskab, der gøres muligt ved troen på
Jesus Kristus.

Som kristne er det først og fremmest
igennem Bibelen, at vi får vores billede
af Gud. Det er igennem Guds handlen
og gøren med os mennesker, at vi danner os indtryk af, hvem han er, hvordan han er, og hvad han vil med os.
Vores billede af Gud formes også igennem Ordets forkyndelse og undervisning, hvor mennesker inspireret af Gud
udlægger skriften og giver et bud på,
hvordan tingene hænger sammen (teologi).
Men vi får også et billede af Gud
igennem vores personlige møde med
Gud. Gud taler til os igennem Helligånden (som jo er Gud selv); det kan
være, når vi læser i Bibelen, når vi
beder, eller når vi får en tanke eller ide
i vores relation med andre mennesker.

Er der et rigtigt og et
forkert billede af Gud?
Teologien har forsøgt at sætte nogle
rammer om vores tro, og når vi læser
Bibelen er der en stor rød tråd igennem skriften, som de fleste kristne teologer er enige i, og som danner fundamentet for bl.a. den evangeliske kirke,
som vi tilhører. Billeder, som går imod
den gængse opfattelse, vil i vores kredse blive betragtet som forkerte.
Men hvad så med det, der ikke er beskrevet så tydeligt i Bibelen; det, der
står imellem linjerne? Hvordan påvirker disse ubesvarede spørgsmål vores

billede af Gud? Tager det glansen af
billedet, eller giver det flere nuancer?
Bliver jeg utryg, når billedet bliver anderledes, eller synes jeg, det er spændende? Kan mit gudsbillede holde til
det, eller krakelerer det?

William P. Young har
skrevet en bog, der hedder
„Hytten“.
Denne bog har skabt stor røre i de kristne kredse, fordi den stiller spørgsmål
ved vores billede af Gud. Nogle kalder
den vranglære, mens andre ser den som
en åbenbaring.
Bogen handler om en mand – Mack,
som møder Gud i en hytte. Mack har
oplevet en stor tragedie i sin familie
og har brug for at sige et par alvorsord
til Gud. Det gør han så i hytten, hvor
han møder den Treenige Gud, og de
har nogle interessante samtaler, der
ændrer Macks billede af Gud.
Her er tale om de store spørgsmål i
livet – Hvorfor tillader Gud, at der sker
ondt på jorden? Kærlighed – er der
grænser for kærlighed? Nåden – hvor
stor er den?
I sin tid sammen med Treenigheden
oplever Mack igennem dialogen mellem Fader, Søn og Helligånd en kærlighed, varme, sammenhæng og enhed,
som han aldrig troede kunne eksistere.
Et fællesskab, som er uden nogen form
for mislyd, såsom jalousi, mistænksomhed, usikkerhed, begrænset kærlighed. Eller spørgsmålet om, hvorvidt
Gud er optaget af de samme ting, som
vi er?
I dette møde med Treenigheden ser
hovedpersonen nye billeder af Gud. Ét
billede bliver meget mere enkelt og
farverne mere lyse og klare; et andet
billede får meget mere dybde, og farverne får flere nuancer. Andre bliver
ligefrem sort/hvide, mens andre bliver
ensfarvede.
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Hytten er ren fiktion, hvor forfatteren
stiller Gud nogle fundamentale spørgsmål om liv og død. Som roman er den
måske ikke den store begavelse, og jeg
er heller ikke sikker på, om den holder
vand rent teologisk hele vejen igennem.
Men i de dialoger, der er mellem hovedpersonen og Gud, Jesus og Helligånden, giver forfatteren for mig at se
et seriøst og respektfuldt bud på de
ubesvarede og frække spørgsmål, som
vi har brug for at stille til Gud. Han
forsøger at sætte ord på det, der står
imellem linjerne.

Hvad er dit billede af Gud?
Tør du lade dig påvirke til, at billedet
ændres? Er du tilfreds med det, som
det er, og har det den glans du ønsker;
eller søger du mere af Ham?
Stol på Gud, og bed Helligånden vejlede dig, når du søger inspiration i
Bibelen, bønnen, andres tale eller en
bog.

Klaus Munch

Café-gudstjenester
De næste café-gudstjenester bliver
den 14. marts og 11. april kl. 15
Man samles i menighedssalen til
kaffe og samtale om aktuelle livsspørgsmål.

værdigrundlag
„Mig er givet al magt i himlen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslag til mine diciple, idet I
døber dem i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det som jeg har
befalet Jer“. Mathæus 28:20
Med baggrund i missionsbefalingen og
det gamle ord om, at „hvis du ikke ved
hvor du vil hen, er det ligegyldigt i
hvilken retning du går“, formuleres her
hvad vi gerne vil kendes på som
menighed.

Vision:
Bethelkirken er en menighed hvorfra
Guds ord når ud til mennesker.

Mission:

Chresten Eskildsen,
Knud Rasmussens Vej 2 A.
9210 Aalborg SØ, Tlf. 98 14 96 12
E-mail: chresten@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget
Lars Midtgaard,
Petersborgvej 57
9000 Aalborg
Telf.: 98 62 58 49 / 26 31 58 49
E-mail: lars@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget

International pastor:
Lee Hanson,
Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg.
Telf.: 98 12 75 10 / Mobil: 26 22 26 67
E-mail: le_mail@yahoo.com

Bethelkirken er en menighed af aktive
kristne, engagerede i arbejdet med at
skabe de bedst mulige betingelser for
at Gud kan give vækst i sin menighed.
Bethelkirken er en menighed, hvor vi
vokser som kristne, hvor vi accepterer
forskellighed og gennem samtale skaber enhed i mangfoldighed.
Bethelkirken er en menighed, der viser
omsorg for det enkelte menneske som
Guds mest værdifulde skabning.

Ungdomsleder

Læs mere på kirkens hjemmeside:
www.bethelkirken.dk

Menighedens kasserer:

Besøg i hjem
Søndag 25. april vil flere af menighedens hjem invitere til eftermiddagskaffe og et par timers samvær
– eller måske invitere til kirkefrokost
efter gudstjenesten.
Der er lister på opslagstavlen, hvor
både „værter“ og „gæster“ kan skrive sig på.

Menighedens præster:

Redaktion:
Gitte Abildgaard / 88 19 93 40
Alice Bak-Jensen / 26 88 84 70
Chresten Eskildsen / 98 14 96 12
Anker Lundegaard / 98 31 43 00

Distribution:
Ingrid og Karsten Weng / 98 14 30 71
Inga og Knud-Erik Berg / 98 18 01 82

Andreas Højmark Andersen
Boulevarden 21.3.th, 9000 Aalborg
Mobil 28 49 66 71
E-mail: andreas@bbunews.dk

Menighedsrådsformand:
Niels-Christian Gjerrild,
Under Lien 10, 9000 Aalborg
Telefon 98 79 07 62
E-mail: mr@bethelkirken.dk

Birte Kjæhr
Klimvej 2, 9220 Aalborg Øst
Telefon 98 15 98 26
E-mail: b.o.kjaehr@mail.dk
Menighedens giro: 401 37 35
Bankkonto: reg. 9190-194-01-16143

Bethelkirkens hjemmeside
www.bethelkirken.dk

Bethelkirkens adresse:
Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg
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En stor bøn ….
Bethelkirken er et hus, hvor der foregår mangt og meget i løbet af en uge,
Derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper
til med at rydde op.

En by på vej
FORNYELSE
FORANDRING
FOR
VANDLING
FORV
Flere end sidste år, deltog i 21 dage
med „bøn og faste“, og der er alle
muligheder for at gøre det bedre
endnu næste år. Der var ca. 60, der
modtog SMS eller mail med „dagens
bedeemne“. Bethaniakirken var fyldt
ved 3 gode fællessamlinger.
Kampagnen vil blive fulgt op af en
månedlig samling. Første gang
Palme- søndag kl. 19 i Bethaniakirken
og St. Bededag 30. april med „bøn
for natio- nen“. Pinsedag 23. maj kl.
8.30 er der bøn på Signalbakken, og
20. juni bliver der „kirkevandring“.

kalender

Så husk at kigge dig over
skulderen, inden du går hjem fra
en aktivitet eller et møde – fik
jeg ryddet op, lagt diverse ting på
plads, tørret bordet af, tømt den
fyldte skraldespand?

NORDJYSKE.DK
Gudstjenestelister
Den senere tid har vore gudstjenestetider ikke været korrekte i avisen. Dette
skyldes, at avisen har udviklet et nyt
system, som endnu ikke er helt o.k.
Henrik Andersen er i løbende kontakt
med avisens „udvikler“, og vi håber
snart, at de oplysninger, som han sender til bladet kommer med på den rigtige måde.

God mad og

SALME-CAFÉ
CE

4. marts og
25. marts
26. marts og
30. april
13.14. marts
29. marts til
19. april
19.-25. april

LM

LH

CE.LM.LH/ Præstemøde
i Limfjordsdistriktet
CE.LM.LH/ Præstemøde
i Aalborg
CE./Friweekend
CE/ferie
LM/ferie

Hver fredag CE.LM. / deltager i bøn og
kl. 8.30 samvær med flere af byens
præster.
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Joan har lovet at sørge for, at maverne
ikke rumler af sult, når Vibeke og Roland Gjerløv fra Vadum Kirkecenter
kommer fredag den 5. marts, hvor de
vil tage os med på en salmevandring i
ord og toner.
I mellem sangene vil der være kaffe,
men kl. 18 kan man nyde sin aftensmad
til en pris á 20 kr pr. person. Alle kan
deltage i salmecaféen, der starter kl.
19, men til spisningen behøver vi tilmelding senest søndag 28.febr.på
listen ved menighedssalen.

.

Velkommen
til samtaleaften
Onsdag 17. marts kl. 19.
Emne: Bogen „Hytten“

Køb bogen i menighedens bogsalg
allerede nu og vær godt forberedt
til samtalen. Pris kr. 229,- Er der 25,
der bestiller bogen er prisen kun
175,- så lad os være mange, der bestiller den. Også en god gaveide.
Bestilles hos Lone Hayes i menighedens bogsalg eller på mail:
lonehayes@mail.dk
Temaet i bogen er
Den Treenige Gud og berører på en helt
speciel måde vores
billeder og forståelse
af Gud. For at kunne
få en rigtig god snak
om bogen den aften,
vil det selvfølgelig
være en fordel, at så mange som
muligt har læst den på forhånd.

Nødherberg
i Bethelkirken
I januar måned besluttede en gruppe i
Bethelkirken at oprette et nødherberg
i kirken for hjemløse, der af forskellige
årsager ikke kunne få plads i byens
etablerede herberge. Det hele blev stablet på benene i løbet af en eftermiddag og aften. Med stor hjælp fra Beredskabsstyrelsen og private - både fra folk
med og uden relationer til menigheden
- kunne vi den samme aften tilbyde
plads til 25 personer i kirken.
I løbet af de 5 nætter vi holdt åbent,
havde vi 14-15 overnatninger i kirken.
Efter at have været i dialog med bl.a.
Kirkens Korshær og fået oplysninger
om, at der var ledig kapacitet hos dem

og andre, og at ingen blev afvist, hvis
de søgte natlogi, blev vi enige om, at
så var vores opgave fuldført i denne
omgang.
Det har været en meget lærerig proces at engagere os i dette. Foreløbig
har det afstedkommet, at der er blevet
nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med bl.a. at kortlægge
kommende og mulige diakonale indsatser, som Bethelkirken kan engagere sig i.
Er du interesseret i at være med, så
kontakt Jakob Lunding Andersen.

Danmarksgadenetværket.
Forårsrengøring
I lighed med sidste år, vil der blive en
forårsrengøring, i kvarteret omkring kirken. I samarbejde med forretningsfolk
i Danmarksgade tager vi en tørn lørdag 24. april fra kl. 14 og et par timer.
Lad os være rigtig mange, der møder op
i „Betheltrøjer“ og viser, at vi „tager
skraldet“.

Menighedsweekend
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til
årets menighedsweekend, som igen
holdes på Rebild Efterskole den 6-8.
august.

Årsmøde.
Menighedens årsmøde afholdes søndag
7. marts efter gudstjenesten. Spejderne vil sørge for, at der kan købes lidt
til frokost.

Baptistkirken i Danmark
Forårets regionale møde finder
sted mandag den 19. april kl. 19.30
i Vaarst Baptistkirke.
Repræsentanter fra ledelsen i BiD
deltager.
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Bethelkirkens
kirkeblad på nettet

Nordjysk
Kirkedag
2010

børnekirken

Tema:„Tro og religiøs dialog og sameksistens i kristent og muslimsk
perspektiv“.

Lørdag 13. marts kl. 10-16
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig
inspirations- og debatdag, hvor alle er
velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage
med repræsentanter fra baptistkirken,
metodistkirken, den romersk-katolske
kirke, Folkekirkens mellemkirkelige
Stiftsudvalg i Aalborg stift, folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg.
Praktiske oplysninger
Sted: Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2,
Aalborg. Pris: 150,- kr., inkl. frokost og
kaffe.Tilmelding: Pr. e-mail til: lars-mjensen@mail.dk eller tlf. 98 10 28 62
senest onsdag den 3. marts 2010
Dagens program:
10.00: Velkomst og herefter:
Sognepræst Annette Bennedsgaard:
„Mulighed og hindringer for fredelig
sameksistens mellem kristne og muslimer i Danmark, set fra Gellerup“
12.00: Frokost
13.00: Aminah Tønnsen:
„Dansk og muslim“
14.30: Kaffepause
15.00: „Skumringskoncert“ ved
„ORGANICA“

Annette Bennedsgaard
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Aminah Tønnsen

Spejdernes
Førerstævne
holdes af
Aalborg 1.
1.-2. april
på Filstedvejen
Skole.
Temaet er „Mod nye højder“ og der kan
læses mere på spejdernes hjemmeside:
foererstaevne.dbs.dk/. Vi glæder os naturligvis til at skulle være værtskreds,
men ved også, at der bliver meget at
se til den næste tid.
Vi vil endnu engang opfordre menigheden til at være imødekommende, når
vi beder om praktisk hjælp til stævnet,
da der kræves mange hænder både før,
under og efter stævnet og om, at mange
vil tage spejderkredsen og Førerstævnet
med i forbøn.
Intet Førerstævne uden en Festaften:
Billetter til Festaftenen kan købes ved
henvendelse til Gitte Abildgaard, tlf.
88 19 43 40. Der bliver et begrænset
antal billetter til salg, så det bliver efter princippet „først til mølle“. Prisen
er 50 kr. inkl. kaffe.

Hej alle BIB-venner.
Der bliver
tilsyneladende
færre af jer...
I hvert fald har fremmødet til de seneste ellers spændende børnegudtjenester været forsvindende lille. Derfor
har vi valgt at holde en pause indtil et
behov evt. igen opstår. Det betyder, at
der ikke længere er mad den første fredag i måneden. TAK til alle fremmødte
og medvirkende de sidste år.

Martin & Peters

brugt
bog
bix

BRUGT-BOG-BIXEN
genopstår
SÅ er det tid at rydde op på bogreoler
og i pulterkamre, for i løbet af foråret
åbner vi igen for salg af brugte bøger,
film og Cd'er.
„Varer“ kan afleveres i kirken til PW
eller Martin Bak. Vi henter gerne større
partier.
Da vi ikke regner med at få udsolgt
første gang, vil vi også gerne høre fra
folk, der ligger inde med flyttekasser,
som de vil donere til vores bogdepot.
På forhånd TAK og velkommen til at
komme forbi og gøre et godt køb.
Peter Würtz

På www.bethelkirken.dk under „Praktiske sager“ (eller direkte på linket
http://www.bethelkirken.dk index.
asp?side=8&art=161) kan man nu
hente Bethelkirkens kirkeblad. Bladet
kan enten hentes som enkeltsider i en
pdf-fil - eller læses direkte på skærmen
ved hjælp af servicen „Issuu“.
„Issuu“ er indtil videre på engelsk men prøv det alligevel (man kan gætte
det meste!!!

åben kirke -for
hver alle
onsdag unge
Hver onsdag eftermiddag er kirken
åben for unge, der gerne vil „hænge ud“, snakke sammen, studere,
deltage i forskellige aktiviteter
eller blot hygge sig.

Spejdermøder
Hver tirsdag kl. 18.30

Bøn i kirken
15. min før hver gudstjeneste
og hver onsdag kl. 11 på 1. sal.

Åstedet
Kirkens cafe/værested er åbent hver
onsdag og lørdag kl. 10-13

Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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arbejde i kantinen på Aalborg Stiftstidende, hvor jeg arbejdede i 15 år. Det
arbejde var jeg glad for.
Hvad er det vigtigste i dit
kristenliv?
Det vigtigste for mig er at komme i kirken og i min bibelgruppe, som mødes
hver 2. uge. Fællesskabet er vigtigt.

dagtræf
Torsdag 4. marts kl. 14

Else Kofod
Rødkærsbro.

Emne: „Tilfældigvis“
Tilfældigvis kom de forbi, præsten, levitten og samaritaneren, men det var
ikke tilfældigt, hvad der derefter skete.
Også mit liv har været fuld af tilfældigheder, men hvad der kom ud af det,
afhang af andre mennesker, mine egne
valg - og ikke mindst af Gud. Fra først
til sidst har humoren betydet meget i
mit liv.

Torsdag 8. april kl. 14

Karen og Niels-Christian
Gjerrild

Emne: „ Castros Cuba“
Cuba er et af de sidste kommunistiske
lande i verden. Et land med store kontraster. Et spændende land at besøge.
Det gjorde Karen og Niels-Christian
Gjerrild i sommerferien i august 2008.
De vil her fortælle om deres mange
spændende oplevelser og indtryk, samt
vise interessante billeder fra turen.
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Bethels BogBiks
Nu har Bethels BogBiks været i gang i
nogle måneder, og det går rigtig godt
med salget. „Jeg tror efterhånden, at
alle menighedens medlemmer har fundet ud af, at vi findes“, siger Lone
Hayes, som er overbossen for biksen.
„Vi fik solgt mange bøger og gaveartikler i forbindelse med jul, og vi håber selvfølgelig, at det er en tendens,
der holder“, fortsætter Lone.
BogBiksen har en aftale med 2 forskellige forlag, så udvalget er rimeligt
stort. Derudover er det altid muligt at
bestille bøger hjem, der ikke indgår i
sortimentet. „Selvom man måske selv
kan finde bøgerne på nettet eller i
butikkerne, så er det altid en god idé
at bestille bøgerne gennem os“, forklarer Lone. „Det er nemlig sådan, at
alt overskud fra salget bliver givet til
menigheden. Så selvom vi ikke altid
kan give en billigere pris end netbutikkerne, så kan man være sikker på, at
en lille del af det beløb, man betaler
hos os, kommer kirkens økonomi til
gode“.
Så husk at kigge forbi BogBiksen,
hvis du mangler en god bog til dig selv
eller til en gave. Vi har også et stort
udvalg i børnebøger, og vi holder åbent
hver søndag efter gudstjenesten.

Jeg kunne ikke have
haft et bedre liv
siger Stella Dahl
Jensen i denne samtale
Hvad er din baggrund, Stella?
Jeg er født i Nyrup ved Nibe. Min bedstefar var den første baptist i Nyrup,
hvor mine forældre holdt søndagsskole. Der kom mine 7 søskende og jeg
hver søndag. Min far solgte grøntsager, æg og høns på Torvet i Aalborg.
Jeg kom ud at tjene som 15-årig og
begyndte samtidigt at komme i Bethelkirken.
Hvordan har dit liv i og
udenfor Bethelkirken været?
Jeg blev døbt i Bethel som 15-årig. Der
var en af de voksne, der kom og spurgte, om det ikke var nu, jeg skulle døbes,
og det blev jeg så. Det var ingen stor
forvandling. Jeg voksede lige så stille
ind i det, fordi jeg jo kom fra en baptistfamilie. I ungdomsforeningen i Bethel
mødte jeg Egon, som kom fra Frelsens
Hær, og vi blev gift og fik 4 børn sammen. Nu har jeg været enke siden 1992,
og jeg har også 6 børnebørn. Jeg har
været med i Kvindekredsen, i Åstedet
og har engang hjulpet pedellen med
rengøring. Mens jeg var hjemmegående, tjente jeg ekstra penge ved at
vaske trapper. Vi har aldrig manglet
noget. Da børnene blev store, fik jeg

Hvordan er det at leve et langt
liv med Gud?
Jeg kunne ikke have haft et bedre liv.
Hvis du skulle give os, der er
yngre i kristenlivet, et godt råd,
hvad ville det så være?
Man skal helst komme hver søndag og
deltage i kirkens aktiviteter.
Irene Josefsen.

Curtis Hinds
besøger
Bethelkirken
Curtis Hinds er evangelist og tilknyttet menigheden Toronto Airport Christian Fellowship. Han har haft en rejsende evangelisttjeneste de sidste 15
år, og har i den anledning besøgt Danmark adskillige gange. Senest da han
medvirkede på Missionsstævnet i Mariager i 2008. Nu kommer han til Danmark igen, og vi er glade for, at han får
mulighed for at besøge Bethelkirken.
Det sker onsdag 14. april kl. 19. Aftenen vil være en aften med fokus på
undervisning, lovsang og forbøn.
Vi håber at se rigtig mange i kirken
til den anledning.
5

Med Trine
på
opdagelse
Jeg befinder mig på
trappen i den store kirke.
Jeg er på vej op til 2. sal og puster lidt,
da jeg når de sidste trappetrin. Lee
Hanson stikker lige hovedet ud af døren og råber hej, da jeg passerer hans
lejlighed til højre. „Jeg går lige ind i
spejderlokalet“, siger jeg, og Lee kvitterer med et stort smil og smutter nynnende ind i lejligheden igen.

Jeg går først igennem et
rum, som jeg ikke helt kan
gennemskue, hvad bliver
det brugt til.
Her står lidt af hvert, måske bor der
nogen? Der er i hvert fald vasketøj til
tørre, som udsender en duft, der får mig
til at tænke på forår og blomstrende
frugttræer… Nå, men jeg skal videre
ind i det næste rum, hvor jeg skal mødes med Morten Thomsen. Han er
spejderleder og samles med sin patrulje „Eliten“ hver tirsdag aften i lokalet, hvor man godt kan fornemme en
rest af hormonfyldte teenageres tilstedeværelse...

Jeg hilser på Morten, – og
mit blik falder straks på de
mange billeder i
spejderlokalet.
Her kan man se spejderne på tur og i
gang med alverdens aktiviteter. Mange
af billederne er taget udenfor, og Morten fortæller mig, at det netop er en af
de fedeste ting ved at være spejder. At
man er ude i naturen og lever i samspil med den, når man er på ture og
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lejre. Mange børn og unge tilbringer
alt for lidt tid udenfor, og det er en skam,
når den friske luft, det at overskride
grænser, fraværet af alverdens teknologiske hjælpemidler og samværet med
de andre er noget af det, der virkelig
udvikler børn og unge, gør dem mere
bevidste om, hvad de selv kan, og hvordan man tager hensyn til naturen og
hinanden.
Morten og jeg snakker lidt videre om,
hvad spejderarbejdet gør ved de unge
mennesker, og hvad det egentlig har
med kirken at gøre. Vi bliver hurtigt
enige om, at værdier som ansvar, hjælpsomhed, bevidsthed om egne styrker
og svagheder – og ikke mindst fællesskabet – hænger rigtig godt sammen
med de ting, der også bliver forkyndt
fra prædikestolen om søndagen. „Vores spejdere skal lære at fungere i en
gruppe og bidrage med deres del til
fællesskabet. Det passer rigtig godt
sammen med mange af Bibelens ord
om at være en menighed“, siger Morten, mens jeg nikker ivrigt. Hver tirsdag bliver der på forskellige måder arbejdet med kristendommens værdier enten i ord eller i handling.

Det er blevet tid til at tage
afsked
-og jeg spørger Morten om, hvad der
så skal ske på tirsdag? „Det ved jeg
faktisk ikke“, siger Morten. „Mine spejdere er nemlig så gamle nu og selvstændige og selvhjulpne. Så på tirsdag
er der to fra patruljen, som har planlagt aftenens program“.
Jeg smutter ned ad trappen, mens
jeg tænker over, hvor mange mennesker, der egentlig har fået en god
spejderopdragelse i denne kirke. Jeg
håber og tror, at det er rigtig mange –
og at det er et stykke arbejde, der
bliver ved med at udgå herfra i mange
år endnu.
Trine Engbo Larsen

Fællesskab 2010
Fredag 22. Januar
skrev vi
historie i Aalborg.
Mindst 160 unge fra mange forskellige
kirkelige baggrunde mødtes for, som
en del af kampagnen „En by på vej“,
sammen at have fællesskab med Gud
– og de andre unge kristne fra byen.
Aftenens arrangører var ungdomsledere fra flere af byens kirker, og Bethelkirken lagde hus til arrangementet.
Programmet var enkelt bygget op omkring lovsang, en kort tale og en fælles
nadverstund, og i caféen efter aftenmødet spillede livebandet „Falcons“
fra Århus, og Bethelkirkens caféfolk
skabte med et udvidet sortiment basis
for et rigtig hyggeligt „afterparty“, hvor
mange af de 160 unge også deltog.

Akustisk lovsang
Lovsangen, leveret af AMC, var akustisk, og med en fyldt kirkesal var det
en fornøjelse at mærke Guds nærvær
iblandt os. David Højgaard fra Bethaniakirken leverede aftenens tale med
udfordringer til os alle om at leve et liv
i tæt relation til Gud, med alt hvad det
kræver af tilvalg og fravalg.
Nadverstunden viste med al ønskelig
tydelighed, at aftenen på mange områder var overvældende, for der var
„kun“ hældt saft op til 80, som var den
deltagermæssige ambition fra planlægningsgruppens side. Dog fik nogle teenagere rettet op på den manglende saft
undervejs i nadverstunden.
Men alt i alt var „Fællesskab 2010“
en fantastisk aften – og måske en start
på noget nyt. Der blev dyrket fællesskab med Gud og med andre unge,
hvilket var ambitionen for aftenen!
Måske vil vi i fremtiden se flere fælleskirkelige ungdomsevents i Aalborg.

Påske
For 3. år i træk skal vi
sammen med
Bethaniakirken fejre
Skærtordag og
Langfredag.
Vi ser frem til at mødes
med vores nabokirke til
kirkens største højtid.

Skærtorsdag
i Bethaniakirken
kl. 18
Vi spiser påskemåltid med lam mv., og
siddende ved bordene deler vi nadveren, samtaler, synger, beder og lytter
til de bibelske historier, som knyttes
til Skærtorsdag. Klaus Abildgaard, David Højgaard, musikere og lovsangere
fra Bethaniakirken medvider.
Tilmelding er nødvendig af hensyn
til spisning. Skriv jer på tilmeldingslisten på kirkens opslagstavle.

Langfredag
i Bethelkirken
kl. 10.30
Her vil vi på forskellige måder fokusere
på Langfredagens hændelser omkring
Jesu lidelse, korsfæstelse og død. Vi
vil mødes i en atmosfære af bøn, lovsang og ordets forkyndelse. John Nielsen og Lars Midtgaard samt lovsangere
medvirker.
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