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AUGUST

Sø. 4. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
Indsamling til fødselsdagsgaver
19. 00 Engelsk gudstjeneste

Sø. 1. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
Indsamling til fødselsdagsgaver
19.00 Engelsk gudstjeneste
Fre. 6. 17.00 Menighedsweekend, start
Se omtale side 7
Lø. 7. kl. 13 Bryllup

Sø. 11. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk Gudstjeneste
Sø. 18. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
19.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 25. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
Lø. 31. 14.30 Bryllup

Sø. 8. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
To. 12. 16.30 Orientering / kristendomsklassen
19.00 Bønnelegestue
Sø. 15. 10.30 Gudstjeneste / Nadver
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Sø. 22. 10.30 Festgudstjeneste
Efterfølgende reception i menighedssalen
19.00 Engelsk gudstjeneste
On.25. 19.00 Aktivitetsrådsmøde

Missionsstævne
Tema: Gå efter kærligheden
Søndag kl. 16 Åbningsfest
Mandagkl. 20 Anders Barholdy
Tirsdag kl. 20 Flemming Mølhede
Onsdag kl. 13 -18 BiD landskonference
Onsdag kl. 20 Mark Sayers
Torsdag kl. 13.30 Markedsdag
Torsdag kl. 20 Koncert/Holmes Brothers
Fredag kl. 16 Mindegudstjeneste
Fredag kl. 20 John Nielsen
Lørdag kl. 10 Afslutningsfest
Se mere på:www.missionsstaevne.dk

Sø. 29. 10.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste

„170 timers fødselsdag“
mandag 16. – fredag 20. august
Kl. 19-21 Menighedens og lidt af byens historie. Se omtale på side 4.
Lørdag kl. 20 Koncert med Laura fra
X-faktor, Rune Herholdt og Sabine
Matthew

SEPTEMBER
Sø. 5.

9.30
11.30
19. 00
19.10

Gudstjeneste / Nadver
Gudstjeneste / Nadver
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste*
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Lev
livet
-hele
livet
Mon ikke mange har gjort sig den erfaring, at livet ikke altid former sig, som
man havde håbet på eller forventet? Vi
har indflydelse på meget af det, der sker
i vore liv, men langt fra det hele. Udefra kommende faktorer har stor indflydelse. F.eks. politiske beslutninger, finanskriser, naturkatastrofer, terrorhandlinger, militære og menneskelige
magtkampe, sygdomme og ulykker,
jobmuligheder o.s.v.. På det personlige
plan har vi hver især vore medfødte
gener og personlighedstræk. Mennesker vi tilfældigvis møder på vor livsvej, kan også få stor indflydelse på godt
og ondt. Heldigvis sker det også, at livet ofte former sig langt mere positivt
og blomstrende, end man havde tur-

det håbe på eller forventet. Stik imod
alle odds. Nye muligheder og døre, der
åbnes, baner vej for et liv fyldt af mening og indhold. Forandringer er mulige!

Vore valg har afgørende
betydning
Når forandringer er mulige, skyldes det
et langt stykke vej, de mange valg vi
træffer. Det gælder de store eksistentielle livsspørgsmål, så som religion og
trosforhold, livsindstilling, samlivsform, ægtefælle, børn og uddannelse.
Kendsgerningen er dog, at det er de
daglige valg i hverdagen, og selve
grundtonen i indstillingen til livet og
de daglige gøremål, der former og forandrer os tydeligst over tid. Dette
gælder også i kristenlivet. Der er
store afgørende øjeblikke, vi med glæde
ser tilbage på. F.eks. omvendelse, dåb,
personlig bekendelse af tro, Helligåndserfaringer, konkrete bønnesvar og evt.
helbredelser. Kendsgerningen er også
her, at det er de daglige valg og gode
vaner i hverdagen, der former og forandrer os mest mærkbart. F.eks. bøn,
vished om Jesu nærvær, bibellæsning,
konstant stræben efter ærlighed og integritet, valg af venner og omgangskreds, vilje til at bidrage med evner,
tid og økonomi til Guds rige. Og ikke
mindst bønnen om Helligåndens fylde.
„Lever vi i Ånden, skal vi også vandre
i Ånden.“ (Gal.5,25) - eller som i Den
Ny Aftale: „Hvis Helligånden er grund-

lag for vores liv, så skal vi også følge
Helligånden.“

En historie
Et amerikansk kirkeblad bragte flg.
historie i 2002. Om det bare er en historie eller en virkelig hændelse, ved
jeg ikke, men tankevækkende er den:
En søn af en meget rig familie forventede at få en sportsvogn til sin dimissionsfest. På den store dag kaldte
faderen sin søn ind på sit kontor,
ønskede ham tillykke og gav ham en
pakke. Da sønnen åbnede den, fandt
han en æske med en læderbibel med
hans navn indgraveret på omslaget.
Skuffet og vred smed sønnen æsken
tilbage til faderen og løb ud af rummet
og sagde: „Med alle dine mange
penge, så var det eneste, du kunne give
mig en bibel!“ – og de talte ikke sammen mere, selvom faderen forsøgte at
få kontakt.
Nogle år senere fik sønnen en opringning, der sagde at hans far var død og
havde efterladt ham alt. Sønnen tog
tilbage og gennemgik alle faderens
ting, og fandt også den æske, hvori
bibelen stadig lå. Nysgerrig tog han
bibelen ud, åbnede den og så at faderen havde understreget bibelverset
Matt.7,11: „Når da I, som er onde, kan
give jeres børn gode gaver, hvor meget
snarere vil så ikke jeres fader, som er i
himlene, give gode gaver til dem, der
beder ham!“
Mens han læste, faldt en bilnøgle ud
af bibelen. På nøgleringen stod en bilhandlers navn – den som havde haft
den ønskede sportsvogn til salg nogle
år tidligere. På en seddel ved siden af
datoen for hans eksamensfest stod
ordene: „Betalt i kærlighed, Far“

Kristenlivet er ikke altid
et enten eller, men et
både og
Vi tror ofte, at det er et „enten eller" i
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kristenlivet. Enten er vi kristne, med
stort K og går glip af alt det sjove, eller også lever vi livet med stort L, og
udelukker Gud og menighed i vore liv.
Indstillingen til livet kan så let blive
et „enten eller“. Og måske i særdeleshed i frikirkemiljøer, hvor vi lægger stor
vægt på de personlige valg. Derved bliver billedet for os så let sort/hvidt: altså
et enten eller.
Der er forhold i kristenlivet, hvor det
er et enten eller, der gælder. F.eks. taler
Jesus om enten at være for eller imod
ham. Og vi kan ikke tjene både Gud og
Mammon, det er enten eller. Men faktisk er husholdningen i Guds rige ofte
et „både og“. Jesu ord i bjergprædiken
siger det så godt (Mat.6,33): „Men søg
først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.“
Historien om sportsvognen og bibelen
er et billede på dette. Det handler om
prioriteringer og om, hvad der bestemmer vore valg og ønsker. Har vi tillid
til Faderens kærlighed, og vil vi
modtage hans gaver, når han ønsker
det, frem for at lade os styre af egne
ønsker, og vores måde at gøre tingene
på?

Hvert øjeblik er en ny
begyndelse
skriver psykoterapeut og foredragsholder Kis Kartholm på sin hjemmeside,
og fortsætter: „Livet findes kun i nuet.
Alt for ofte glemmes denne enkle visdom, og mange af os lever i skyggen
af fortiden eller i dyb bekymring for
fremtiden. Hvert øjeblik i livet giver os
et valg. Et valg hvor vi kan begynde
på noget nyt, gøre noget andet end det
vi plejer at gøre. Vi kan selv i høj grad
bestemme, om vi vil omsætte vores
energi meningsfuldt og kreativt, og
derigennem udleve vores fulde potentiale, eller om vi vil visne og bidrage
til verden med mismod og konflikter.“
Hertil må tilføjes, at som kristne har vi

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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Kvindestævne
2. september
i Brovst
Baptistkirke
9.30 Formiddagskaffe
10.00 Velkomst og andagt / Birthe
Jensen, Brovst.
Missionærægteparret Erna
og Ole Emming fortæller
om vandprojekter mv., som
de har arbejdet med iAfrika
12.00 Middag
13.30 Forretningsmøde og eftermiddagskaffe
15.00 Pastor Hanne Kiel fortæller
om sit arbejde med flygtninge og indvandrerfamiliers
integration i det danske
samfund.
Derefter afslutning ca. kl. 17

både en fortid og en fremtid at forholde
os til, men det fratager os ikke muligheden for at leve i nuet.

aktive
spejdere
Årets sommerlejr for både små og
større spejdere afholdes i år på Øksedal i dagene 3.-10. juli. Korpset inviterer til lejr under mottoet: „Øksedal 2010
- Venner, Verden og Virkelighed“.
Fra Aalborg 1. deltager ca. 40 spejdere
og førere. Trine og Andreas skal være
vores lokale lejrchefer.

børnekirken

kalender

5. - 17. juli
18.-24. juli
26.juli-2. aug.
27.-29. aug.
Hver fredag
kl. 8.30
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LM

LH

LM/Ferie
CE.LM.LH/Missionsstævne
LM/Ferie
CE/Friweekend
CE.LM. / bøn og samvær
med flere af byens præster.

Handler et langt stykke vej om at turde
leve i nuet! Det er nu fremtiden formes.
Det er nu beslutninger tages, som griber ind i fremtiden. Det er nu, fortiden
skal stå sin prøve. Med hvilket udgangspunkt og baggrund er det nutiden fordrer forandringer? Lad os ikke, hverken personligt eller som menighed,
som sønnen i historien, gå glip af livsdrømme bare fordi Faderen tænker større og anderledes.
Lev livet – hele sommeren – hele
tiden – hele livet!

Torben Andersen

Pris 200,- kr.
Tilmelding senest 23. august
til Inga Jensen. tlf, 98 23 13 64
Lilian Jensen. tlf. 98 23 13 29 eller:
e-mail: lilian@privat.dk

CE

Fremtidens menighed
– menighedens fremtid

Fra august tiltræder de nye kredsførere,
Jette og Rik Nijland-Gjerrild. Det er
godt, at spejderarbejdet fortsat ligger
i trygge hænder.
Spejderstart efter sommerferien er tirsdag den 17. august kl. 18.30 og alle,
der kunne have lyst til at snuse til
spejderlivet – børn som voksne – er velkomne.

I ferieperioden 11. juli - 8. august, begge
dage incl. vil der ikke være bemanding
på i børnekirken. Det betyder ikke, at
børn ikke er velkomne til gudstjenesten
- det er de naturligvis. Man kan som
forældre selv være opmærksom på at
tage en bog eller anden beskæftigelse
med til sit barn, og børnene er stadig
velkomne til at gå ind i menighedssalen og benytte sig af de aktivitetstilbud, der er i skabene - spil, farver, papir, perler e.lign. Det er dog på forældrenes ansvar - oprydningen ligeledes
Søndag den 15. august er
børnekirke-staben tilbage igen.

Markedsdagen på
Missionsstævnet
I lighed med sidste år vil der på Missionsstævnet i Mariager være markedsdag torsdag eftermiddag. Aktivitetsrådet har besluttet, at Bethelkirken ved
markedsdagen tager forskud på fødselsdagsfejringen (læs mere om den andetsteds i bladet).
På Bethelkirkens stand
- vil vi derfor servere kagemand og dele
170 gaver ud. Hvis de tekniske ting kan
falde på plads, vil vi også give anledning til, at man kan indspille en videohilsen til os. Desuden vil vi uddele eksempler på vores tryksager, især kirkebladet.
For at kunne dele 170 gaver ud
- skal vi naturligvis have disse – så hvis
du ligger inde med små sponsorgaver
(kasketter, nøgleringe osv.) eller du måske har et par plader chokolade, du ikke
selv har godt af at spise – så giv tingene til Joan Simonsen eller Sanne
Würtz, som pakker dem pænt ind!
For at det skal blive rigtig
festligt
- er det også nødvendigt, at du deltager! Så planlægger du en enkelt tur til
Mariager i stævneugen lyder forslaget
hermed, at du kommer torsdag eftermiddag. Markedsdagen er kl. 13.3015.30. Og så kan du jo lige så godt blive
til om aftenen og være med til den store
koncert med The Holmes Brothers gospel og blues, når det er bedst! Billetten er billigst hvis du køber på forhånd
- se www.missions- staevne.dk
3

BETHEL

170

års
fødselsdag
- vi deler gaver ud!
Normalt er det jo sådan, at det er fødselaren, der får en gave i anledning af
dagen. Men sådan behøver det jo ikke
være for en menighed. Under ovenstående slogan, vil vi gerne slå et slag for
menighedens 170 års fødselsdag i år.
Fejringen vil foregå over 170 timer. Vi
starter søndag 15. august kl. 10.30 i
forbindelse med gudstjenesten, og
slutter søndag 22. august med festgudstjenesten – ialt 170 timer!
I løbet af de 170 timer vil der foregå
en mængde ting i og ud fra kirken. Målet er at have en åben kirke i samtlige
170 timer. Der vil være tale om, at vi
som kirke på en masse forskellige måder vil dele gaver ud til byen.Hver
morgen mandag til fredag vil vi dele
170 rundstykker ud flere steder i byen.
Hver aften mandag til fredag kl. 19 til
ca. 21 sætte vi fokus på menighedens
historie og samtidig få tid til at nyde
en kop kaffe og fødselsdagslagkage.
Mandag:
Hvordan startede det hele, hvordan
udviklede det sig – i menigheden og
byen?
Tirsdag:
Spejdernes historie. Kom med til
spejdermøde – dengang og nu.
Onsdag:
Børne- og ungdomsarbejdet.
Torsdag:
Sang- og musiklivet igennem tiden.
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Fredag:
Den nyere tids historie - og hvad bringer mon fremtiden?
Lørdag
kl. 20.00 vil der være en forrygende
gospelkoncert med Laura (kendt fra XFactor), Sabina Matthew og Rune Herholdt.
Der bliver brug for mange hjælpende
hænder til dette projekt. Også dine
hænder! Så meld dig gerne til enten Peter Würtz, Anders Skagen, Andreas Højmark, Chresten Eskildsen el. Lars Midtgaard
Vi har igangsat en jubilæumindsamling, til projektet. Du kan give din gave
i gudstjenesten eller indsætte et beløb
på jubilæumskontoen: 9190-4574544063
Meget mere information følger - især i
forbindelse med vores gudstjenester i
den kommende tid!

Valg til
menighedsrådet
Ved forhandlingsmødet i november er
der valg til menighedsrådet, hvor Ulla
B. Nielsen og Ulla Holm er på valg.
Vedlagt i bladet er der „forslagsseddel“
til valget som skal indsendes senest
29. august.

Smag på verden
Den 21. august holder vi igen „smag
på verden“, hvor vi smager på forskellig 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 forskellig underholdning
inden vi samles til en spændende
sangaften kl. 20 i Bethelkirken med
besøg af Sabine Matthew, Laura fra
X-faktor og Rune Herholdt.

giver mig alligevel en ro ved at vide at
jeg ikke er alene om det, og vigtigst af
alt: at angst er en naturlig tilstand at
gennemleve før eller siden i livet. Det
første skridt for at lægge det bag mig
er at være åben omkring det, jeg har
oplevet og ærlig omkring mine følelser.
For det er det bedste værn mod at angsten ikke vender tilbage.

Mit personlige forhold til
kirken og til Gud,
har med min opvækst i baptistkirken,
altid været en fast del af mit liv og min
hverdag. Jeg tror ikke, at Gud bestemmer over sygdom og andre lidelser, og
jeg tror ikke, at det har noget at sige,
om man tror eller ikke tror. Men nu hvor
jeg altid har haft Gud i mit liv, har jeg
kunne lægge det hele frem for ham og
min egen bøn har været: Gud, hvis ikke
du kan tage det hele væk, så hjælp mig
med at bære det… og han har helt sikkert lyttet. Gud har gjort og gør stadig
nogle fantastiske ting i mit liv, og han
er der altid, selv når hverdagen er hård,
og når jeg søger nogle svar. Og når jeg
har vendt mig bort fra Gud, ja så har
han aldrig været længere væk, end jeg
blot rækker hænderne frem, og han viser mig vejen igen.

Kirken er mit fristed
og min tilflugt for at finde den indre
ro, som jeg stadig har så meget brug
for. Her kan jeg komme og lægge hverdagens kampe og til tider også nederlag fra mig og blive fyldt op med en
portion mod til at gå en ny uge i møde.
I min opvækst har jeg lært, at jeg kan
bringe alt frem til Gud i bøn, og gør
jeg det, ja så er han også trofast, og
han vil aldrig svigte.
Derfor er Gud min bedste
ven. Han er min fred, min
styrke og min tryghed hver
eneste dag.

mærkedage
Bryllup
Lina Maria Lundegaard og Eric Nolan Hartzheim vies i USA den 11. juli
og velsignes i Bethelkirken lørdag
31. juli kl.14.30 med efterfølgende
reception i menighedssalen.
Lørdag 7. august kl. 13 vies Jeanette
Andersen til Peter Rask i Bethelkirken. Efterfølgende er der reception
i menighedssalen.
Lørdag 28. august vies Trine Engbo
Larsen til Bo Routhe Sørensen. Havebryllup i Skelund.
Fødselsdag
Søndag 29. august fejrer menighedens ældste medlem Gerda Nielsen
sin 100 års fødselsdag.
Menigheden ønsker tillykke

Ny
Kristendomsklasse
Orienteringsmøde
afholdes i Bethelkirken
tirsdag 12. august
kl. 16.30
Forældre og de unge, som skal deltage
i vinterens kristendomsundervisning
indbydes til orienteringsmøde.
Kontakt allerede nu Lars Midtgaard
eller Chresten Eskildsen, så vi kan tilrettelægge undervisningsdag og indhold, samt bestille de materialer, der
skal anvendes.
Tilmelding senest 8. august
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Anni Marcussen
skriver om mødet
med angsten og
om hvordan
forholdet til Gud
har været et fast
holdepunkt.
Efter at have læst det seneste nummer
af baptist.dk fangede mine øjne nogle
artikler der omhandlede begrebet
angst. Jeg kunne mange steder genkende mig selv og derfor har jeg nu
valgt at stå frem og fortælle min egen
historie og mit møde med angsten.

Det hele startede
nærmest fra den ene dag til den anden. Jeg var lige startet i gymnasiet
og var 17 år. Som et lyn fra en klar himmel og uden noget særligt varsel, blev
jeg ramt af en meget kraftig nervøsitet
og en fysisk utilpashed, når jeg "var
på" i skolen. Dette var noget, som jeg
ikke før havde oplevet, og derfor kom
det meget uventet. Symptomerne var
til at begynde med hjertebanken og
svimmelhed. Dette fortsatte, og symptomerne tog til. Nu oplevede jeg en sitren i kroppen, jeg begyndte at svede,
og jeg fik tit fornemmelsen af ikke at
kunne trække vejret ordentligt. Alle
disse symptomer kunne opstå blandede eller på samme tid. Hermed blev
8

der skabt en ond cirkel hver gang jeg
skulle præstere/præsentere noget, og
jeg havde ikke selv kontrol over kroppen til at undgå at jeg fik det meget
fysisk dårligt. Der kom en dag, hvor det
hele åbenbart blev for meget for kroppen at holde ud, og derfor mistede jeg
bevidstheden for et kort øjeblik. Det var
i en situation, hvor jeg stod foran klassen, og det var naturligvis ikke en rar
oplevelse. Denne oplevelse blev starten til en lang periode på 4 år med angst
tilstande som ud, over i skolen også
viste sig i andre sammenhænge fx til
selskaber, koncerter samt i bussen og
i køen i Bilka. Angsten for det ubestemte var meget dominerende og
invaliderende i de sene teenageår, fordi
det satte en stopper for mange ting,
jeg gerne ville, men som jeg ikke altid
havde modet til at gøre. Jeg undgik at
sætte mig selv i lignende situationer
som den dag i skolen, fordi jeg ikke
kunne vide, hvornår jeg i værste tilfælde
besvimede igen, eller om jeg i det hele
taget ville opleve det igen.

Situationen i dag
er, at jeg er kommet en hel del videre.
Jeg kan dog stadig godt opleve en pludselig opstået utilpashed, men det går
for det meste hurtigt over igen. De sidste 3 år har jeg kæmpet mere med angsten for angsten, og jeg har ikke i
samme grad oplevet symptomerne. I
stedet har jeg brugt meget energi på
hele tiden at være opmærksom på kroppens signaler. Det har kostet mange
psykiske kræfter i hverdagen, og det
har været medvirkende til, at jeg måtte
kæmpe lidt mere end mine kammerater for at gennemføre min uddannelse.
Men det har været svært, og det er den
dag i dag også svært at overvinde det
100 %. Hvad det egentlig var, jeg blev
så bange for da det begyndte, kan være
svært at sige. Artiklen i baptist.dk
(angst, et menneskeligt grundvilkår)

Kylenes hjørne

- en hilsen fra Koinonia
Fellowship og Aalborg
International Friends.
Jeg vil gerne fortælle, hvad Gud gør
gennem det internationale arbejde i
Bethelkirken, og takke for støtte og forbøn. Tak til Birte & Ole, Alice & Verner, Asta & Kjeld og Helle & Carsten
for de dejlige måltider de har serveret
for os en gang om måneden. Det er en
stor velsignelse for studenterne at få
et hjemmelavet måltid. Må Herren rigt
velsigne jeres tjeneste.
Vi kan „række ud“
De seneste måneder har vi haft mulighed for at „række ud“ og hjælpe både
internationale studenter og familier i
fællesskabet.
I marts bød vi Christiane Nielsen
velkommen tilbage i fællesskabet efter
et ophold i Afrika. Christiane har arbejdet blandt Masaifolket og rådgivet
unge kvinder, der havde været udsat
for misbrug. Herren bragte gennem
hende evangeliet til mange mennesker.
I øjeblikket har vi to små grupper.
Den ene mødes i vores hjem om onsdagen og den anden hos Lee om fredagen. Desuden mødes Lee med en
gruppe kinesiske studenter, der ikke
er kristne, men er meget interesserede
i kristendommen. De følger en form for
Alpha-kursus, der lærer dem om det
grundlæggende i den kristne tro. De
stiller en masse gode spørgsmål, bed
om at Helligånden vil vise dem deres
behov for en Frelser.
Gruppen, der kommer i vores hjem,

har netop afsluttet studiematerialet
„Forgotten God“ („Den glemte Gud“)af
Francis Chan. Det handlede om Helligåndens kraft og vi blev udfordret til
at tænke over, om vores liv ville se anderledes ud, hvis vi vågnede op uden
Helligånden eller om det ville være uforandret? Jeg blev personligt udfordret
af spørgsmålet. Gud satte os efterfølgende i en situation, hvor jeg oplevede
Guds overnaturlige fred. Hvis jeg kun
havde troet på mig selv, ville jeg have
bekymret mig og prøvet at finde frem
til en løsning på egen hånd, men al
pris til Gud. Han gav mig ved sin nåde
fred i stedet. Helligåndens kraft er utrolig. Når venner spurgte, hvordan jeg
kunne have en sådan fred, kunne jeg
svare, at det var på grund af Helligåndens kraft.
Internationale mødre
Jeg har haft velsignelse af at mødes
med andre internationale mødre. For
nogle få måneder siden følte jeg, at Gud
ønskede, at jeg skulle række ud til disse
kvinder, så jeg har lavet nogle kort, der
uddeles til internationale mødre på
Patienthotellet og af nogle sundhedsplejersker. Jeg gav gruppen navnet
„Moms helping Moms - a network for
international moms“. Vi mødes i Bethel den 4. torsdag i måneden kl. 11 til
„Moms and Muffins“,og vi vil også
mødes i sommermånederne. Der kommer mødre fra New Zealand, China,
Vietnam, Ghana og USA. Danske mødre er også velkomne!
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Til lykke med de 100 år!
…den 29. august
Gerda Nielsen er en ganske særlig
kvinde. Jo, jo - hun er menighedens
ældste medlem og fylder snart 100 år,
og det er da så sandelig en bedrift og
noget at skrive om. Men det er dog ikke
det største set fra mit perspektiv. Som
en af de unge i menigheden er „Gamle
Gerda“ et fantastisk vidnesbyrd og et
stort forbillede.

De bedste år
Gerda lærte først Gud at kende som voksen, da et stormvejr flyttede et bønnemøde hjem til den gårdmand, hun arbejdede for i Nyrup. Og da lignelsen
om de 10 brudejomfruer blev fortalt,
oplevede Gerda, at Gud var virkelig og
nærværende. I 1931 blev hun gift og
flyttede med sin mand til Nibe og blev
en del af kirken der. Da han døde i 1982,
flyttede Gerda til Aalborg og har været
medlem af Bethel siden. Det er i år 79
år siden, at Gerda blev kristen og døbt,
og som hun siger: „De sidste 79 år har
været de bedste i mit liv!“.

Vi har det jo ih så åh så
hårdt!
Som unge hører vi ofte, at vi tror, det
hele handler om os og skal foregå på
vores præmisser. Indrømmet – det tror
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og mener vi for det meste! Men når jeg
hører Gerda fortælle om de billeder, hun
har på sine vægge af ikke blot familie,
men mennesker fra menigheden, må
jeg erkende, at jeg har meget at lære
endnu. For Gerda har hjerte for hver
og én af dem. Og flere endnu. Hun har
igennem snart 100 år set mere end de
fleste – af både gode og mere prøvede
tider. Og jeg ville med glæde lade hende
fortælle om det og kun det. Men Gerda
vil gerne tage del i andres liv. I mit liv.
Hun vil gerne glæde sig sammen med
mig. Og hun vil gerne bede for mig.
Som ung synes jeg ofte, at jeg har det
så ih så åh så hårdt og kan have lidt
svært ved at se ud over mine udfordringer lige nu. Men Gerda er et af Guds
redskaber i mit liv til at huske at sige
tak og se alle de velsignelser, han øser
ud over mig, selvom jeg nogle gange
synes, livet ikke er rosenrødt. Jeg
glemmer aldrig alle de knus, hun har
givet mig efter gudstjenesten, hvor hun
lige skulle høre, hvordan jeg gik og
havde det. Eller de hilsner jeg har fået
fra hende på mærkedage…og jeg tror
ikke, jeg er den eneste.

Husker vi at huske det?
– at Bethel er en velsignet menighed,
hvor vi har alle aldre, fra nogle få måneder til næsten 100 år? Der imellem
ligger rigtig mange historier og rigtig
mange vidnesbyrd. Hvis du ikke har
hørt Gerdas, vil jeg gladelig fortælle dig
om en hyggelig onsdag eftermiddag,
hvor jeg over en kop kaffe og et par
hindbærsnitter fik lov til at høre en
kvinde på næsten 100 år fortælle om
Guds kraft i sit liv - og så forhåbentlig
give dig lyst til at gøre det samme.
Gerda – du er en kæmpe velsignelse
og et stort forbillede. Jeg håber, Dronningen husker at sende dig et kort på
dagen, men selv hvis hun ikke gør, så
får du et fra mig.
Dorte Gjerrild

Fra 1. september
er der nye
gudstjenestetider
i Bethelkirken!
Vi skal fremover vænne os til,
at der er gudstjeneste hver
søndag kl. 9.30 og 11.30.

Som en foreløbig kulmination på de
samtaler, vi har ført under overskriften
Bethels fremtid blev det på menighedens årsmøde i marts besluttet, at vi i
tråd med tidligere beslutninger vil investere i mennesker frem for mursten,
og dermed undlade at stifte gæld, som
vil binde os i mange år frem.
Helt konkret vil det sige, at vi ikke
vil løse vores pladsproblemer ved søndagsgudstjenesterne ved at flytte eller
bygge til, men ved at holde flere gudstjenester. Det vil naturligvis kræve flere
kræfter, og ved et møde i maj med
mange af dem, som er involverede i
planlægning og afvikling af gudstjenesterne blev mulighederne vendt.
Udgangspunktet er, at der hver søndag fejres to gudstjenester med overvejende samme program. Gudstjenesterne vil ligne vores nuværende 10.30gudstjeneste, bortset fra at vi formentlig i en periode vil være lidt færre
hver gang. Det er dog håbet, at den
øgede plads og den øgede valgmulighed med hensyn til tidspunkt vil gøre,
at flere finder deres plads i kirken
søndag formiddag.
At vi nu har besluttet, at vi også i
fremtiden er i de nuværende lokaler gør,
at vi kan få sat fart i en længe tiltrængt
vedligeholdelse af kirkesalen. Ejendomsrådet er i fuld gang med planlæg-

ningen, og inden længe vil vi se de første tiltag i form af maling, nye kirkestole og måske nye lamper.
Både til afvikling af gudstjenesterne
og til istandsættelse af kirken bliver der
brug for mange hænder. Vær forberedt
på, at der også bliver brug for dig.
Menighedsrådet

Årets mest sociale
skovtur:
Menighedsweekend
i Rebild 6-8 august
Igen i år tagervi 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. Tag et program i kirken

Max og Tina Jalk brænder begge for
relationer og kommer allerede fredag,
for at deltage i hele weekenden

Daniel Rugholm fra Tårs vil lave spændende aktiviteter for de unge.
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