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Sø. 2. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
Indsamling til AKTV
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19. 10 Teen-gudstjeneste
6. Dagtræfs udflugt
8. 14.00 Bryllup

Sø. 6. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
Indsamling til Nødhjælp
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste

Sø. 9. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk Gudstjeneste
Ti. 11. 19.00 Bethaniakirken: Vor by - vort
ansvar. Orientering om sociale tiltag.
Se omtale
Sø. 16.

9.15 Gudstjeneste / Nadver
10.30 Gudstjeneste / Nadver
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
On. 19. 19.00 Gruppeledersamling i kirken
Sø. 23. 8.30 Bøn på Signalbakken
.
10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 30. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste

Spejdermøder

Sø. 13. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 20. 9.15 Gudstjeneste / Nadver
10.30 Gudstjeneste / Nadver
12.30 Menighedsmøde
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Kirkevandring.
Start i Vor Frue Kirke, videre til
Bethaniakirken og afslutning i
Den Katolske Kirke
19.10 Teen-gudstjeneste
Sø. 27. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste

JULI
Sø. 4. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste

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

Åstedet
Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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Har
vi endnu
170 år
at virke i?
Halleluja, I Åndens kraft
gudsfolket fremad drager.
Har det en herlig fortid haft,
Gud Helligånd dog mager,
at fremtidsdages herlighed
skal blive større, end du ved,
til pris for Åndens Herre.
Salmebogen nr. 308 vers 4

Hver tirsdag kl. 18.30

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

a
u

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

I år kan vi fejre, at
Bethelkirken har
eksisteret i 170 år.
Selv om det i frikirkelig
sammenhæng er en høj
alder, så er den stadig
sund og fuld af liv.
Det er spændende læsning at finde de
gamle historiebøger og jubilæumsskrifter frem og læse om, hvordan det
hele startede, og hvordan de første
medlemmer måtte kæmpe for overho-

vedet at overleve. Men de holdt ud, og
mange mennesker har oplevet Guds velsignelser og forvandlende kraft. Næsten
1800 personer har bekendt deres tro på
Jesus som Guds Søn og er blevet døbt.
Mange har taget opgaver op i børneog ungdomsarbejde, seniorarbejde og
socialt ansvar, sang- og musiklivet og
oplevet menighedens fællesskab som
livgivende og livsbevarende. Bethelkirken har haft en herlig fortid, som vi
takker Gud for. Nuvel, det har ikke altid været lige let, når så mange forskellige meninger, holdninger og behov
skulle mødes.

Men hvad med
fremtidsdagene?
Mon vi endnu har 170 år at virke i? Og
hvad ønsker vi at efterlade til kommende generationer?
Det kræver også frimodighed, udholdenhed og visioner af os i dag – som
dengang. Vi står over for skelsættende
beslutninger i vort jubilæumsår, for vi
skal sammen finde en vej til at løse
nogle af de udfordringer, vi står over
for. For et par år siden traf vi beslutning om, at vi ville satse på mandskab
frem for mursten. Det resulterede i
ansættelsen af Lars Midtgaard. Menigheden er vokset, men det er kirkebygningen ikke. Vi har oplevet almindelige søndage, hvor kirken har været
proppet som en juleaften. Enten må vi
bygge større, bygge/købe et andet
sted, eller bruge den nuværende byg-

ning (med tiltrængt renovering!) anderledes end vi gør i dag.
I menighedsråd og til menighedsmøder har vi haft flere samtaler om,
hvordan vi bedst kommer videre, og er
landet på, at vi ikke vil bygge ud til
fortovskanten for at skaffe plads til 70100 personer mere og sætte os i en tocifret milliongæld. Forskellige forsøg på
andre gudstjenester og tider har ikke
løst problemet. Ved et par af vore fælleskirkelige anledninger er vi blevet bekræftet meget stærkt i, at vi skal blive
i midtbyen, og at vi skal „bygge et åndeligt hus“ og ikke et af mursten. Ressourcerne er der.

2 ens gudstjenester
Det vi foreløbigt er „landet“ på er at
lave to ens gudstjenester hver søndag
formiddag. Det er udfordrende – og bestemt ikke enkelt! Det kræver noget af
os ALLE – menighedstjenere, teknik,
musik, kor, børnekirke, kirkekaffe, kirkegængere – for det bliver ikke, som vi
alle helst vil have det. Der bliver lidt
færre til begge gudstjenester, vi hilser
ikke på de samme mennesker, og får
vi ikke „to menigheder?“ Jo, måske!

er rigtig mange, og det er da meget
skønnere at være mange!
Ja, for nogle, men der er også mennesker, der har brug for at have mere
luft omkring sig, ellers bliver de hjemme. Det er måske det, vi har set nogle
søndage? Alle kirkevækstforskere siger
samstemmende, at når en kirke er 80%
fyldt, er den fyldt! Og så skal man finde
andre løsninger, ellers går væksten i
stå. Mange af de store kirker i verden
laver flere gudstjenester, nu også i løbet af ugen for at skaffe plads - i stedet for at udvide kirken hver gang.

Vi tror på
- at Gud Helligånd vil mage det sådan,
at fremtidsdage vil blive endnu mere
velsignet – til pris for Åndens Herre.
Det kræver ofre af os alle: i bøn, i indstilling og holdning, ikke bare at tænke
på sig selv, men hvad der kan gavne
de mennesker, der endnu ikke er med
i vor kirke.

Chresten Eskildsen

Men hvad gør det?
Det er jo i princippet det, vi har oplevet de sidste par år juleaften med to
gudstjenester. Kirken har været fyldt
til begge, og der ville ikke have været
så mange med bare én gudstjeneste!
Men så får vi jo ikke hilst på alle? Nej,
men hvad gør det?

Vi skal vokse videre
I stedet for at plante en ny menighed
et andet sted, bygger vi nu fællesskaber – i samme bygning, med samme
ledelse, og med mulighed for at vokse
videre. Ellers har vi nået det niveau vi
har nu, og så går det bare én vej tilbage! Jamen, er det nødvendigt med
to ens gudstjenester? Vi kan da godt
klemmes sammen de søndage, hvor vi
2

Pinsebøn
på Signalbakken
Igennem de sidste år har vi været samlet til bøn i forskellige kirker i dagene
fra Kr. Himmelfartsdag og indtil Pinsemorgen. Da vi i vort præstefællesskab
har besluttet at samles ca. 1 gang pr.
måned, har vi valgt kun at samles Pinsemorgen, og det bliver igen på byens
„bønnebjerg“ Signalbakken. Vi starter
kl. 8.30 og det varer ca. 1 time, så vi
kan nå tilbage til Pinsegudstjeneste i
vore respektive kirker. Vi serverer morgenkaffe og rundstykker inden gudstjenesten kl. 10.30.

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.

Menighedens præster:
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

Vision:

International pastor:

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

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

Mission:
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.
Læs mere på kirkens hjemmeside:
www.bethelkirken.dk

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

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

Menighedsrådsformand:
Ulla Holm,
Hans Egedesvej 13, 9210 Aalborg SØ
Telefon 98 14 93 81
E-mail: ulla@dbs.dk
E-mail: mr@bethelkirken.dk

Menighedens kasserer:
Kim Frandsen
Magnoliavej 24, 9000 Aalborg
Telefon 98 38 19 50
E-mail:kff@inordvativ.dk
Menighedens giro: kortnr.01 - 401 37 35
Bankkonto: reg. 9190-194-01-16143

Bethelkirkens hjemmeside
www.bethelkirken.dk

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

Bethelkirkens adresse:
Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg
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BaptistKirkens
missionstævne

Vor
Frue Kirke

BaptistKirkens menigheder mødes
hver sommer i en uge til en stor fest.
Missionsstævne 2010 afholdes i uge
29, 18.-24. juli. Sæt kryds i kalenderen allerede nu - det bliver rigtigt
godt. Du kan, efterhånden som vi
nærmer os, læse meget mere på
www.missionsstaevne.dk.

mærkedage

Birte Kjæhr

Farvel til Birte
og goddag til Kim..
Bethaniakirken

Bryllup
Lørdag 8. maj kl. 14
Lisa Wieweg Rosendahl vies til
Alex Hermansen i Bethelkirken
Lørdag 19. juni kl 13.30
Michelle Rosendahl vies til Mikkel
Möglich i Skyttehushaven i Vejle.
I tilfælde af dårligt vejr bliver det i
Pinsekirken.
Menigheden ønsker tillykke

kalender
CE

LM

LH

3. til 7. maj CE.LM.LH/ Prædikantmøde
på Sanden Bjerggaard
28. maj CE.LM.LH/ Præstemøde
5.-13. juni CE./Ferie + friweekend
25. juni CE.LM.LH/ Præstemøde
11.-13 juni LM/ i Brighton
Hver fredag CE.LM. / deltager i bøn og
kl. 8.30 samvær med flere af byens
præster.
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Kim Frandsen

jen. „Han skal bare lige huske, at der
godt kan være nogen, som skal holdes
i kort snor,“ lyder rådet fra den afgående kasserer – ikke uden glimt i øjet.
Vi siger tusind tak til Birthe for hendes fantastiske indsats, og ønsker Kim
held og lykke med posten. Husk lige,
at vi alle har et ansvar for, at det bliver
nemt for Kim at gå i gang med sit nye
job.

Sct. Mariæ
Kirke

Kirkevandring
søndag 20. juni
Det er efterhånden flere år siden, at vi
sidst har haft kirkevandring i Aalborg.
Katolikkerne har nu taget initiativ til
en sådan vandring, og det foregår søndag den 20. juni med start kl. 19 i Vor
Frue Kirke. Da vores kirke denne aften
er rammen om teenage-gudstjenesten,
går vi i stedet til Bethaniakirken og
slutter i Den Katolske Kirke. Der bliver
ca. 20 minutters „minigudstjeneste“ i
hver kirke, og der afsluttes med et traktement i Hospicehaven. Alle byens kirker får invitation til at være med, så
lad også os benytte en god anledning
til at knytte yderligere bånd og enhed
med andre.
Temaet for den fælleskirkelige kirkevandring er: Kristus – Verdens Lys.

Efter mange års trofast tjeneste som
menighedens kasserer, har Birthe
Kjæhr valgt at takke af. Kim Frandsen
bliver vores nye kasserer, og det er faktisk et job han glæder sig meget til:
„Jeg er kommet i Bethelkirken igennem de sidste 4½ år, og den imødekommenhed jeg har mødt her har været helt overvældende. Jeg føler mig
virkelig som en del af et fællesskab, så
det virker helt rigtigt, at jeg kan bidrage med noget af det, som jeg er god
til,“ fortæller Kim.
Kim er 54 år og gift med Bodil Haslund. Han har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet med tal, regnskaber og
økonomi på forskellig måde, de sidste
mange år som regnskabschef. Så det
er en kompetent og erfaren mand, som
nu skal til at have overblikket over menighedens økonomi.
„Jeg håber, at jeg kan være med til
at pege på nye muligheder og tiltag
og på den måde tilføre flere midler til
menigheden,“ siger Kim. „Og samtidig bliver det en rigtig god mulighed
for mig til at lære flere af menighedes
medlemmer bedre at kende.“
Kim og Birthe har haft et par overleveringsmøder, så Kim føler sig godt
rustet til at gå i gang med sin nye opgave. Birthe føler sig helt tryg ved at
overlade posten til Kim, som hun giver de bedste anbefalinger med på ve-

BETHEL
KIRKEN

170

års
jubilæum

I år er det 170 år siden, at Bethelkirken
blev stiftet, og det vil vi fejre på en lidt
anden måde end vanligt. Her får du
nogle af de ideer, der ER tænkt, og du
er velkommen til at forøge dem.

170 timer
Tankerne har kredset om at lave et arrangement på 170 timer. Det er 1 uge
+ 2 timer. Vi foreslår at starte søndag
den 15.august kl 10.30 og slutte søndag den 22. august kl 12.30 (måske med
et eller andet spiseligt?) Når det er i
august – og ikke i oktober, – er det fordi,
vi tænker at rejse et telt, og have en
flamme, der brænder – sammen med
en bønnevagt – i 170 timer. Man kan
komme og bage snobrød, kirken er
åben, unge bor i kirken – hele ugen. Vi
hører om Bethelkirkens og byens historie f.eks i 17 afsnit. Vi laver t-shirts,
bannere, indbydelser, hvor vi kunne
skrive: „Bethel har fødselsdag, vi deler gaver ud“. Det kunne være 170
3

blomster, 170 lys, 170 stykker lagkage
170 gaver til børn på sygehuse, institutioner osv.

Danske
Kirkedage

Det koster – naturligvis
Her kommer DU ind i billedet. Det koster naturligvis penge at holde fest.
Tænk på, hvad det koster dig at holde
en rund fødselsdagsfest!! Giv en god
rundhåndet fødselsdagsgave, som vi
så kan give videre. Vi giver lige så
meget ud, som der kommer ind! Det
bliver rigtig sjovt!!

170 nye stole
Vores „sædvanlige“ fødselsdagsgave
til menigheden samler vi ind ved festgudstjenesten 3. oktober. Kirkesalen
trænger til renovering, og der er kommet en god ide med at købe sin „egen“
stol – uden navn – så vi får 170 nye
stole! (De der ikke vil være med får ståpladserne)!!

Smag på verden
Den 21. august holder vi igen „smag
på verden“, hvor vi smager på forskelligt mad fra nogle af de mange nationaliteter, vi har i Danmarksgade og i
menigheden. Det foregår på Louise
Plads fra kl 16 til ca 19. Der bliver underholdning og en appetitvækker til en
fantastisk sangaften kl. 20 i Bethelkirken med besøg af Lene Mathiesen,
Laura fra X-faktor og Rune Herholdt.

170 julepakker
Måske laver vi nogle større arrangementer i løbet af året, som f.eks. 170
julepakker.
Meighedens repræsentanter
ved Missionsstævnet:
Susanne Würtz, Vibeke Madsen og
Torben Andersen
Husk tilmelding til stævnet i Mariager fra 18-24. juli. Se nærmere på
Baptistkirkens hjemmeside
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Nye projekter i
støbeskeen
Det gamle rådhus på
Gammeltorv

Guds alene er æren
En gruppe af byens præster samles
hver fredag formiddag til bøn for byen.
Vi har i lang tid mødtes i AKTV´s lokaler, men har ønsket et andet sted. To
af netværkets præster besøgte borgmester Henning G. Jensen, før påske for
at aflevere et signeret eksemplar af bogen „En by på vej“, som vi udgav i forbindelse med de „21 Dage“ i januar.
Under besøget spurgte vi borgmesteren, om „ikke han kunne anvise os et
godt sted i byen til vores bøn. Han svarede prompte, at vi kunne få et lokale i
det gamle rådhus på Gammeltorv.
Dette blev kort tid efter effektueret.
Så nu har vi fået et endog meget fornemt lokale i det gamle rådhus lige
midt i Aalborg. Vi blev meget glade
for den imødekommenhed, som vi blev
mødt med at byens borgmester.
Dertil kommer lige præcis det sted,
det gamle rådhus: Prøv at lægge mærke
til billederne af det gamle rådhus. Læg
især mærke til billedet, der fokuserer
på inskriptionen lige over døren. Her
står der det gamle latinske udtryk: Soli
Deo gloria. Guds alene er æren! Hvor
fantastisk at vi bliver anvist et bønnerum med lige præcis den overskrift over
døren. Vi tror på, at denne begivenhed
kan have et profetisk skær over sig. Og
vi er i forventning til, hvad Gud vil gøre
i vores by i tiden fremover!
Lars Midtgaard

Himmel og jord sættes i
bevægelse i Viborg
Der bliver gang i gaderne, kirkerne,
hallerne og naturen i Viborg og omegn,
når Danske Kirkedage løber af stabelen fra 13. - 16. maj 2010.
15. udgave af Danske Kirkedage bliver
fire dages festival, hvor der kan vælges og vrages mellem gudstjenester
under mange former, foredrag, pilgrimsvandringer, koncerter for små og store,
diskussioner, fællesskab på tværs af
kirkesamfund, inspiration til hverdagen
og arbejdet ud fra kirken. Listen over
tilbud er lang - og der er noget for en
hver smag. Der kommer mange spændende talere fra ind- og udland bl.a.
Shane Claiborn, der tidligere har været
omtalt her i bladet.
Danske Kirkedage er et møde på tværs
af alle kirkesamfund og organisationer,
hvor "Himmel og jord sættes i bevægelse".
Kirkedagene er et tilbud til alle uanset
alder og har som mål at inspirere,
vække, udfordre og berige den enkelte
deltager.
Det omfattende program kan ses på
www.danskekirkedage.dk
Tag en rask beslutning og tilmeld jer
til Danske Kirkedage.

Tirsdag 11. maj kl. 19
Denne aften indbydes alle menighedernes ledelser, medarbejdere og andre
interesserede til en orienteringsaften,
hvor vi skal høre om nogle af de nye
projekter, der er i støbeskeen, f.eks.
kontaktsted for unge i midtbyen, ferieprojekter, men også få en orientering
om allerede eksisterende projekter f.eks
„Natteravnene“, den sociale skadestue,
voksenvenner eller Frelsens Hærs projekt for enlige. Efter en kort orientering
kan man vælge at høre mere og stille
spørgsmål i det projekt, man brænder
mest for, og så vil det vise sig, om noget af det bliver bæredygtigt.
Mødet holdes i Bethaniakirken.

Martin & Peters

brugt
bog
bix

Forårsoprydning… også i
bogreolen
Vi samler stadig varelager med henblik på at åbne vores genbrugs-bix med
bøger, film og musik.
Der er dukket en del op, men vi kan
bruge meget mere, så har du noget på
lager, hører vi meget gerne fra dig.
Vi regner med at åbne en weekend i
maj. Hold øje med powerpoint og opslag i kirken.
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kirker, som deltog. Her blev vi udfordret
til at tænke i nye baner i forhold til vores lokale kirkearbejde.

Hvad er

Jeremias?
Emilie Johanne Munch &
Heidi Lunding Andersen
fortæller:
Jeremias er BBU's ledertræningsuddannelse for aldersgruppen 17-20 år. Vi
er, sammen med Jonatan Midtgaard og
Jakob Johansen, en del af et hold på
15 unge fra hele landet. Vi startede i
september og har siden været på tre
weekender, hvoraf den ene var en Fokus-weekend, samt en studietur til
London. Vi bliver undervist i, hvad det
vil sige at være ledere, både i forhold
til kirken, men også i forhold til verden.
Da vi var i London lærte vi
meget om de forskellige måder
at være kirke på.
Nogle af kirkerne lagde meget stor vægt
på et flot sceneshow med avanceret
lys og lyd, mens andre holdt tingene
mere simpelt og gik op i, at man selv
skulle finde svaret uden en prædikant.
Selvom de to eksempler er to yderpunkter, så fandt vi lige stor udfordring ved
begge kirkeformer.
I november deltog vi i en Fokus-weekend i Århus, hvor det ikke kun var Jeremias-deltagere, men også ungdomsarbejdere fra de forskellige baptist8

Jeremias er redskaber til at
kunne lede andre til Jesus
Kristus
Med Jeremias håber vi på, at vi kan få
nogle redskaber til at følge Jesus, men
samtidigt også kunne lede andre. Vi
håber også, at vi kan komme med nogle
nye bidrag til menigheden, og at de
vil blive taget godt imod.
Alt i alt er vi rigtig glade for, at vi har
fået muligheden for at være på Jeremias. Det har indtil videre været en
fantastisk lærerig oplevelse, og vi kan
anbefale andre at søge ind til sommer.

Årets mest sociale
skovtur:
SÆT allerede nu kryds i kalenderen ved
den 6.-8. august, hvor vi igen tager på
menighedsweekend i de skønne omgivelser på Rebild Efterskole. Det bliver en spændende weekend med udfordrende undervisning og samtaler og
ikke mindst masser af socialt samvær
for unge som gamle. Hold øje med programmet sidst på foråret.

En gentagelse af en god
opfordring
Denne gang er det anden gang på tre
år, at vores menighedsgruppe har den
glæde at være ansvarlig for menighedsweekenden. Den oplevelse burde din
menighedsgruppe ikke snydes for, men
måske synes du/I at det er for stort og
uoverskueligt at give sig i kast med.

Vi tar’ gerne et „føl“ med
Derfor inviterer vi en eller flere grupper til at være med i planlægning/afviklingen som „føl“. Henvend jer til
Sanne eller Peter Würtz

„Hvad er
bønnelegestue
egentlig for
noget…?!“
Ja, det kan jo være et relevant spørgsmål at stille, for i Bethelkirkens kalender står der, at der hver anden torsdag
kl. 19 netop er „bønnelegestue“.
Bøn kan have mange udtryksformer,
og fokus kan være forskelligt, men det
vi i bønnelegestuen primært gerne vil
er, at øve os i at bede for mennesker –
altså den personlige forbøn. Vi vil øve
os i at lytte til Helligåndens stemme
og vejledning, når vi beder. Måske vil
Gud give os billeder eller konkrete ord
til det menneske, vi beder for, og på
den måde gøre vores bøn mere målrettet
og effektiv. Ligesom med meget andet
her i livet skal der øvelse til for at blive
bedre til at genkende Guds stemme i
indskydelser og tanker, og når man
øver sig, begår man naturligvis også
fejl. Det er der plads til i bønnelegestuen, og der er tid til at vente på, at
Gud får „hul igennem“ til os – tungnemme som vi ofte er!
Bønnelegestuen er altså ikke for
„professionelle“ forbedere, nærmest
tværtimod! Den er for alle, som kunne
have lyst til at lege med og udforske
denne spændende dimension af bøn.
Hvis du kunne tænke dig at blive bedt
for og ikke har noget imod, at vi øver
os på dig, er du også velkommen!
Når vi mødes, foregår det ganske
uformelt, og der er også plads til at tale
om vores erfaringer og tanker hver især.
Vi mødes på første sal i Bethel – som
regel i „Junglerummet“ – så kig ind,
hvis du er blevet nysgerrig!

Mona Midtgaard

Der er sommer på
vej…
Sådan sang Michael Falch med stor
succes en dejlig sommeraften i stævnehallen i fjor, og nu har han snart ret i
påstanden igen. Sommeren ligger lige
om hjørnet, og dermed er det også tid
for ferieplanlægning.
Se folder med program
I stævneudvalget håber vi, at I vil tage
den nyligt udsendte folder med i jeres
planlægning. Vi synes nemlig, at vi har
et tilbud til jer, som I ikke skal gå glip
af.: Dygtige undervisere, spændende og
alsidige aktiviteter, mange herlige
mennesker, fællesskab på kryds og
tværs, musikalske oplevelser, og ikke
mindst oplevelser med Gud og hinanden. Bemærk, at vi har efterkommet ønsket om flere danske talere.
Koncert med
The Holmes Brothers
Sidst men absolut ikke mindst vil vi
henlede opmærksomheden på vores
store satsning på det musikalske område, nemlig torsdagens koncert med
det verdensberømte blues- og gospelband, The Holmes Brothers. Med 18
cd'er på cv'et glemmer man hurtigt,
at bandmedlemmernes gennemsnitsalder er på den anden side af 70. Er du
til livsbekræftende blues, må du ikke
gå glip af denne unikke koncert - og ta'
bare vennerne med.
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Søndag var der en lidt trist stemning,
da turen gik hjem igen i snestorm. Men
alle så frem til at mødes igen en måned efter.

aktive
spejdere
Vor by – vort ansvar
Mange af byens kirker var i januar med
i 21 dages bøn og faste for byen og for
at søge Guds vej i dage, som kommer.
Med den voksende forbøn for byen,
er der også vokset et større bevidst
ansvar på det sociale område. Myndighederne er begyndt at få øjnene op
for den store ressource, der er i vore
kirkers fællesskaber og arbejdsgrene,
og vi har bl. a. i vort præstefællesskab
haft konstruktive og spændende samtaler med politiet. Der foregår allerede
mange ting, for at nå udsatte grupper,
og vi tror, at vi med det større kendskab, vi har fået til hinanden, kan
hjælpe hinanden på tværs af kirkerne
til at gøre en forskel.
Vi oplevede en lille smag af det ved
nødherberget for hjemløse i den kolde
vinter, og det resulterede i, at der var
mennesker der meldte sig til at arbejde
videre i et nyoprettet „social ministerium“ med Jacob Lunding Andersen som „socialminister“.

Førerstævne
Påskens store begivenhed i Aalborg 1.
var uden tvivl værtskabet for Førerstævnet 2010. Arrangementet gik rigtig godt – ikke mindst fordi rigtig
mange bakkede op. Derfor skal der lyde
en stor tak til menighed, forældre og
førere – når man løfter i flok, så glider
alt som bekendt lettere.
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Niels-Christian
Gjerrild byder velkommen på Bethelkirkens vegne

- en ellers travl Café set i en pause...

Sidste spejdermøde inden sommerferien bliver tirsdag d. 22. juni.
Spejderkredsen inviterer igen i år menighed og forældre til Skt. Hans bål på
Birkeborg onsdag d. 23. juni kl. 20

Roland-weekender
I Januar og februar var vi på Rolandweekender på Sjælland, som en del af
førertræningen indenfor DBS-spejderne.

Bøn af Teresa af Avila
1515-1582
Min Gud, jeg behøver ikke
at klatre op til himlen
for at tale med dig.
Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen,
for at du skal høre mig.
Selvom jeg bare hvisker ganske tyst
hører du allerede for du er i mig
jeg bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig.

Viceborgmester
Marianne Geller
byder velkommen
på byens vegne

Kredsen synger ved åbningen

1. Weekend
Da vi ankom fredag aften var der nogle
ryste-sammen-lege, hvor vi lærte hinanden at kende og så videre. Lørdag
blev vi vækket af en falsk trompet og
voksne, der bankede på dørene. Efter
morgenmaden var der den første instruktion om flaghejsning.
Derefter var der i løbet af dagen en
masse spændende undervisning om
blandt andet det at være Rolandspejder, planlægning, orientering og en
masse andet.

2. Weekend
Da vi ankom fredag aften, var der en
fed stemning, og alle var glade for at
se hinanden igen. Stemningen blev
brudt, da vi fik at vide, at vi skulle sove
i bivuak. Vi fik en instruktion i at lave
bivuakker, hvor vi derefter skulle sove
ude i februars natte-kulde. Der blev
gjort et ihærdigt forsøg på at få alle
presset ind under den seks meter brede
presenning, men det kunne ikke lade
sig gøre, så nogen måtte sove i shelters.
Lørdag morgen var der morgenmad
og derefter flaghejsning. I løbet af dagen var der en masse undervisning,
men især undervisningen om aftenen
gjorde indtryk på os alle.
E-team er specialister i at undervise
i førstehjælp og det skal siges, at det
ser MEGET realistisk ud. Vi fik alle en
udfordring, da vi i praksis skulle udføre
førstehjælp. Søndag var der en instruktion om primitiv madlavning, hvorefter
turen gik hjem igen. Der var en trist
stemning, da vi skulle skilles. Vi var
alle enige om, at det havde været to
uforglemmelige weekender, og at vi
alle glæder os til at mødes til sommer.
Med varm venstre
Jakob Kjærside, Sissel Skov Blendvig og
Karoline Kurtzmann

Dramatisk
førstehjælpskursus
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