september
o k t o b e r

SEPTEMBER

OKTOBER

To.
Fr.

Sø. 3.

Lø.

2. 19.00 Bønnelegestue
3. 19.30 og 20.50 „Kulturnat“ med
Gospelkoret ADORO i PaladsPassagen i Bispensgade
4. 18-21 Velkommen til Aalborg
Spisning for nye studerende

Sø. 5.

9.30 Gudstjeneste/Dåb/Nadver
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 9. 14.00 Dagtræf/Vibeke Gjerløv
Lø. 11. 18-21 Velkommen til Aalborg
Spisning for nye studerende
Sø. 12.

9.30 Gudstjeneste/Nadver
11.30 Gudstjeneste
Offerindsamling
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 7. 14.00 Dagtræf / Thorvald Baggesen
Sø. 10. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
On. 13. 19.00 Temaaften „Liv og tjeneste“
To. 14. 19.00 Bønnelegestue
Sø. 17. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste/Nadver
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste

9.30 og 11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk Gudstjeneste
On. 15. 19.00 Temaaften „Liv og tjeneste“
To. 16. 19.00 Bønnelegestue

Sø. 24. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
To. 28. 19.00 Bønnelegestue

Sø. 19.

Sø. 31. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste/Nadver
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Fr. 24. 18.30 Spisning
20.00 Kairos Ungdomsgudstjeneste.
Sø. 26.

9.30 og 11.30 Gudstjeneste
13.00 Menighedsmøde
19.00 Engelsk gudstjeneste
To. 30. 19.00 Bønnelegestue

NOVEMBER
Sø. 7.

9.30 Gudstjeneste/Nadver
11.30 Gudstjeneste
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste

Offerdag
Ved gudstjenesterne 3. oktober vil
vi fejre menighedens l70 års fødselsdag med tak- og offerindsamling.
Offerkuvert/girokort og indbydelse er
vedlagt dette blad.
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Forandring:
Fryd - eller gys?
Vi står på tærsklen til at tage
fat på et helt nyt kapitel, som
handler om at have to
gudstjenester hver søndag
formiddag.
Vi har tidligere haft en kortere „9.15gudstjeneste“ 1-2 gange om måneden.
Det nye er, at vi skal have to gudstjenester HVER søndag formiddag, for at
skabe bedre plads til alle og dermed
give bedre muligheder for vækst i menigheden.
Det er en beslutning der har
været længe undervejs.
Vi har brugt lang tid på at drøfte alle
aspekter og vendt hver en sten i de
samtaler, vi har haft i forløbet. Det er
ikke nogen hemmelighed, at mange har
givet udtryk for usikkerhed og bekymring ved beslutningen: Hvad vil det
betyde for fællesskabet? Hvorledes vil
det belaste dem, som påtager sig opgaver og tjenester i forbindelse med
gudstjenesterne? Vil vi lykkes med at
engagere flere i opgaverne?.

Relevante udfordringer
Spørgsmålene har været relevante og
vedkommende. Det er min oplevelse ud
fra de samtaler, vi har ført, at ingen har
stillet spørgsmål på baggrund af en
bagstræberisk dagsorden. Men ud fra
et oprigtigt og velment ønske om den
allerbedste fremtid. Derfor skal der lyde
en kæmpestor tak til alle, der har bidraget så positivt til drøftelserne på
vores fælles „rejse“.
Jeg glæder mig over, at vi har
stået sammen om beslutningen.
Mange har sagt det mere eller mindre
på denne måde: „Jeg kan være usikker på, hvad fremtiden vil bringe mht.
de to gudstjenester. Men lad os nu gå
ind i det sammen og gøre vores yderste for at det må lykkes!“ En sådan
holdning er en stor styrke, tror jeg!
Refleksioner
Hele forløbet har fået mig til at reflektere lidt over det her med forandringer, forandringsprocesser og -mekanismer. Forandringer er som regel aldrig

lette. Der ligger nok en indgroet skepsis mod forandringer i langt de fleste
af os. Hos nogle kan den være stærkere end hos andre. Men en fællesnævner er vel den, at vi er tryggere ved
det, vi kender til og har vænnet os til,
end ved det, vi endnu ikke kan se. Dette
er et langt stykke af vejen en almindelig menneskelig mekanisme.
Hvorfor kan vi være bange for
en opgave, vi ikke tidligere har
givet os i kast med?
Fordi vi dybest set ikke ved, om vi kan
klare opgaven. Hvorfor kan vi blive
bange for at gå ad en mørk og uoplyst
vej? Fordi vi mangler lyset, som skal
vise os, at vejen er ganske farbar og
ufarlig.
Jesu disciple mødte også
udfordringer
Når vi læser evangelierne i Ny Testamente, så ser vi, hvorledes Jesus den
ene gang efter den anden stillede
disciplene i situationer, hvor de stod
ansigt til ansigt med en udfordring. De
så noget, som ville indebære noget nyt
- en forandring. Deres reaktioner varierede. Nogle gange gav de sig i kast
med det - med forskellige resultater.
Andre gange blev de bange og kede af
det, og ligefrem vrede på Jesus. Såre
menneskelige reaktioner!
Vi har også taget mange
udfordringer
Det er vigtigt at holde for øje, at forandringer ikke er noget nyt for en menighed som Bethelkirken. Vi har undergået en lang række af både små og store
forandringer. Når jeg hører nogen fortælle, hvorledes menigheden så ud for
20-25 år siden, kan jeg ikke lade være
med at stille mig selv spørgsmålet:
„Taler vi mon om den samme menighed? Og nogle af jer kan huske endnu
længere tilbage og vil kunne fortælle
om langt flere forandringer og udfor2

dringer, som menigheden har givet sig
i kast med.Forandringens inderste
væsen er ikke en kritik af det bestående. Det er ikke en diskvalificering af
værdier og normer, som tidligere beslutninger og liv hviler på. Forandringer er en naturlig indstilling til det at
være i bevægelse. Det er ikke for ingenting, at kirken sammenlignes med
en krop. Vi er en levende organisme.
Vi er i bevægelse. Og at være i bevægelse fordrer forandringer hele tiden.
Vort samfund er i en
kontinuerlig forandring.
Det udfordrer os helt enormt. Vi skal
formidle det evige og uforanderlige
Evangelium. Men det skal formidles ind
i en verden, der forandrer sig hele tiden. Det indebærer, at indholdet – Evangeliet – er helligt og uforanderligt. Men
rammerne, formidlingen, redskaberne
er ikke hellige og uforanderlige. Det må
de aldrig blive. Hvis vore rammer og
former og „formidlingsredskaber“ stivner, er vi i stor fare for at miste relevansen hos de mennesker, vi så gerne vil
have i tale.
Tro på Gud og parat til
forandring
Når vi læser om de første 300 år af kirkens historie kan man ikke andet end
blive slået af forundring: Hvordan
kunne en så forholdsvis lille gruppe
fuldstændig endevende og gennemsyre
så store dele af den daværende kendte
verden? For mig at se skal vi finde svaret hos to væsentlige kendetegn hos
datidens kristne: For det første deres
dedikation, deres overgivelse til Gud.
For det andet deres forandringsparathed. De var parate til at ændre kurs,
når de gennem samtaler og Helligåndens vejledning fandt ud af, at der var
behov herfor, selvom det krævede, at
de måtte ofre af deres personlige vilje
og egne hellige køer. Nogle gange

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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Nye E-mail og
telefoner

nye adresser

niels-christian@gjerrild.eu
karen@gjerrild.eu
Camilla Gaarden: 51 21 89 19
Lars Gaarden: 51 21 32 36
Knud Erik Hansen
98 16 86 69
Inger Annelise Vedel
28 45 39 35.
Vibeke og Poul Madsen
povimads@stofanet.dk
Mette og Per Ditlev
c/o Camilla og Lars Gaarden,
Haldagervej 292, 9440 Aabybro.
Telf: Mette 51256641 / Per 21392724.
E-mail: mpditlev@gmail.com
Lone Hayes: 28 89 27 04

Anders Kjelgaard
Fyrkildevej 74, 1.tv.,
9220 Aalborg Ø
Mads Lundegaard
Søllerødgade 28.3.th
2200 København N

dødsfald
Norma Andersen
født 5. februar 1926
døbt i Bethelkirken 12. sept. 1948
Døde 20. juli på Sygehus Nord
Bisat fra Bethelkirken 24. juli
Gerda Nielsen
født 29. august 1910
Døbt i Nyrup 10. maj 1931
Døde 5. august i sit hjem
Begravet fra Bethelkirken 13. august
Vi vil ære deres minde.

kalender
CE

10 - 24. sept.
17 -19. sept.
24. sept.
15 -17. okt.
17 -24. okt.
29. okt.

LM

LH

CE/Ferie
LM/Friweekend
CE/LM/Præstemøde i Aalborg
CE/Friweekend
LM/Ferie
CE/LM/Præstemøde i Nrs.by

Hver fredag CE.LM. / bøn og samvær
kl. 8.30 med flere af byens præster.
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mærkedage
Fødselsdag
Finn Engelbrecht Madsen.
75 år 10. september
Fødsel

Louise og Lars Christensen fik en
datter, Karla, den 3. juli.
Menigheden ønsker tillykke

måtte de endda ofre langt mere end
det!

gruppe. Men kom, uanset om du er med
i en gruppe eller ej.

En personlig aftale med Gud
Det første kendetegn – overgivelsen til
Gud – kommer først og fremmest „via
lønkammeret“. Det er din og min personlige aftale med Gud. Hvor meget
længes jeg efter ham? Hvor dybt længes jeg efter fællesskab med Ham? Det
andet kendetegn – forandringsparatheden – har vi mulighed for at styrke
og motivere gennem fællesskabet, gennem samtaler og drøftelser og lytten
til hinanden.
Dette efterår tester vi endnu en grad af
Bethelkirkens forandringsparathed. Det
bliver rigtig spændende!
Lars Midtgaard

24 timer...
Første aften er der oplæg og samtale
om, hvor meget et almindeligt menneske kan klare på 24 timer. Hvad kan
presse os, og hvornår bliver det til
stress? Hvilket syn har vi hver i sær
på arbejde, og er det livets mening at
have et job? Hvis ikke – hvad er så meningen med al vores slid, og hvor kommer menigheden ind i alt dette? Er den
til for vores skyld, eller er vi til for den?
Du er med til at præge denne aften med
dine svar og indlæg.

Velkommen til
3 trema-aftener om:

Liv – tjeneste og
arbejde
Mon du nogensinde bøvler med at få
tiden og kræfterne til at slå til, fordi du
gerne vil være god til dit arbejde, være
nærværende i din familie/dine relationer, tage et ansvar i menigheden og
have en spændende fritid. Måske er du
studerende, efterlønsmodtager eller
arbejdssøgende og synes også, at døgnet har for få timer til alle de mål, du
har foran dig.
Om livets kabale
I efteråret vil vi invitere dig til tre aftener:15/9, 13/10 og 17/11, hvor der vil
være samtale og indlæg om at få livets
store kabale til at gå op. Hvis du er
med i en gruppe, må du gerne tage dem
med, da der er mulighed for at få opgaver med til videre bearbejdelse i jeres

Hvordan definerer vi arbejdet
Anden aften er der et oplæg om arbejdets betydning set i en bibelsk sammenhæng. Hvordan definerer vi arbejdet, og er det Guds opfindelse eller
straf? Og hvad med tjeneste - kan mit
arbejde også ses som "Guds-tjeneste",
eller er det kun i menighedens regi,
jeg kan tjene Gud. Der vil være samtaler i grupper om, hvilke udfordringer
du ser i dit fag, på dit job eller i din
hverdag, og hvad der skal til, for at du
kommer videre med dette.
Vi „samler op......“
Programmet for den tredje aften ligger
ikke helt fast endnu, men vil samle op
på nogle af de ting, der dukker op på
de to andre aftener. Der vil måske blive
mulighed for at tale og bede sammen i
grupper med andre, der har udfordringer der ligner dine.
En ny opmuntring
Vi ønsker med disse aftener at styrke
den enkelte i en fornemmelse af, at hele
livet hænger sammen, og at Gud har
kærlighed og omsorg for alle områder
og perioder af vores liv. Kom og giv dit
indspark - det kan blive til opmuntring
for andre og måske endda for dig selv!!
Undervisningsudvalget
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Ny formand
og bestyrelse i Klub 14

Morten Thomsen

ADORO
gi'r den gas…
i Palads!
Kulturnatten i Aalborg er i år flyttet til
september måned – nærmere bestemt
3. september 2010 – og hedder nu „Aalborg i rødt“. Årets tema er „På bølgelængde“
GospelBØLGEn ruller videre i
fuld LÆNGDE,
- når Bethelkirkens gospelkor under ledelse af Lars Gaarden leverer det glade
budskab igennem såvel kendte som
mindre kendte gospelsange på både
dansk og engelsk. Adoro, der har eksisteret i 6 år, har givet koncerter flere
steder i det nordjyske.
Korets glade og svingende bidrag til
Kulturnatten (Aalborg i rødt) kan opleves i Paladspassagen i Bispensgade kl.
19.30 og 20.50. Varigheden af hver koncert er ca. en halv time.

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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Som nogle af jer sikkert er bekendt med,
var der den 30. maj valg til Klub14's
bestyrelse. Der var jeg så privilegeret
at blive valgt til formand for Klub14,
der med omkring 100 medlemmer er
BBU's største forening for børn og
unge. Jeg er rigtig glad for, at de, der
var til stede på generalforsamlingen,
havde tiltro til, at jeg kan klare opgaven. Udover formandsposten blev Anders Skagen valgt som kasserer, og
Emilie Munch, Heidi Lunding Andersen, Anders Kjelgaard og Anders Skagen blev valgt til bestyrelsen. Derudover har menighedsrådet valgt Lars
Midtgård som deres repræsentant.
En spændende fremtid venter
Fremover er det meningen, at vi i
Klub14's bestyrelse skal varetage de
opgaver, der førhen blev udført at
Ungdomsrådet. Vi i den ny bestyrelse
har allerede holdt vores første møde,
og da jeg gik hjem derfra, havde jeg en
rigtig god fornemmelse i maven, for
med det gå-på-mod, der var til stede,
tror jeg, at Bethelkirkens Børne- og
ungdomsarbejde går en rigtig spændende tid i møde, hvor „gamle“ aktiviteter forhåbentlig vil udvikle sig, nye
tiltag vil se dagens lys, byens børn og
unge finder ud af, at der findes en moderne kirke med dybe rødder i fortiden
og sidst, men ikke mindst, at Bethelkirkens børn og unge må vokse i deres
tro.
Morten Weidich Thomsen

Bogsalget får ny ledelse

Andreas Højmark skriver:

Efter at Lone Hayes, der var en af
initivtagerne til etableringen af bogsalget i menighede, er flyttet til
Sæby, vil Søren Lunding Andersen
sammen med Mette og Per Ditlev
styre bogsalget, sammen med bl.a.
Lene Kjeldgard, Trine Engbo Sørensen
og Lisbeth Jensen.

Hermed et par
linjer om de nye
ungdomsgudstjenester

Julemarked
Menighedens „værtinder“ vil allerede nu minde om Bethelkirkens
julemarked, som finder sted
søndag 21. november.

aktive
spejdere
På korpslejren på Øksedal deltog 39
glade spejdere fra Bethelkirken. Første
halvdel af ugen deltog de yngste 5 - 10
årige med „Pippi Langstrømpe“ som
tema.
Temaet for de større spejdere var
„Venner, verden og virkeligheden“.
Ugen var en blanding af traditionelt
lejrliv og afslutningen på Fejden, der
er en landsdækkende konkurrence. I
den ældste aldersgruppe blev vinderen
patruljen „Eliten“ fra Bethel. Det var
nogle stolte spejdere, der modtog
præmier og klapsalver! Aalborg 1. blev
nogle af lejrens mest omtalte spejdere.
Det skyldtes nok mest medbragte,
larmende fodboldhorn, men også det
gode humør og det fantastiske kammeratskab, der udgik fra vores lejrplads.
Efter sommerferien byder vi velkommen til vores nye kredsførere og
fortsætter det gode spejderarbejde.

Er du ca. 18 år gammel eller derover?
Føler du, at du er for gammel til teenGT
eller måske lidt for ung til „de voksnes gudstjenester“? Så er Kairos lige
noget for dig.
Vi mødes fredag 24. september
Kom i Bethelkirken til den første af vores nye ungdomsgudstjeneste. Kairos
betyder et øjeblik af ubestemt tid, hvor
noget særligt sker. Så har du et øjeblik, hvor du vil sætte fokus på Gud,
på hans rige og hans plan for dagens
Danmark, og ønsker du et frirum, hvor
du kan mødes med andre unge, som
også tumler med tanker om, hvordan
man er ung kristen anno 2010, så er
Kairos noget for dig.
Vi starter kl. 18.30 med
spisning
- og følger op med en ny gudstjenesteform kl. 20.00
- denne fredag får vi
besøg af Lasse Åbom
fra Korskirken i Herlev.
Vi ses!

velkommen til
menigheden
Lea Gaarden
Fyrkildevej 74.1.tv.
9220 Aalborg Ø
Telf. 28 56 79 40
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Kylenes hjørne

dagtræf
Torsdag 9. sept.kl. 14
Vibeke Gjerløv
Afdelingskoordinator
Aalborg

Emne: „Lina Sandell“
Carolina Wilhemina Sandell, - er en af
vor tids største teologer og sangforfattere. Hun blev født 3. oktober 1832
i Fröderyd præstegaard og voksede op
i Småland i Sverige.
Hendes liv var præget af sygdom og
tragedier, men havde hun en urokkelig tro på og tillid til Gud, som vi møder den i salmen: „Kun en dag, et øjeblik ad gangen“.
Lina Sandell forfattede ca. 2000 salmer
og sange og om hende blev der sagt:
„Hun har fået gaven at formidle fred,
trøst og glæde“. Kom og hør om hendes opvækst hos forældrene, om ægteskabet med Købmand Berg, om sangteksterne og vær med til at synge hendes smukke og livsbekræftende salmer.
Lina Sandell og
hjemmet i Fröderyd
i Sverige

dagtræf
Torsdag 7. okt. kl. 14
Thorvald Baggesen
Bedemand
Sæsing

Emne: „Fra købmand til
bedemand“
Thorvald Baggesen er en mand med
mange jern i ilden. Ud over at drive
bedemandsforretning i flere vensysselske byer, er han også primusmotor i
Hjørring Sommerspil, som hvert år besøges af 7-8000 gæster i friluftsteateret
i Skt. Knuds kilde. Desuden er han en
meget engageret menighedsrådsformand i folkekirken i Tårs/Morild.
Baggesen vil give et causeri om sit
livsforløb på godt og ondt.

2010
116.580
107.600
105.950
132.710
133.810
103.536
112.880

Budget
131.000
131.000
131.000
131.000
131.000
131.000
131.000

Salg af pølser og is på missionsstævnet gav et overskud på ca.10.000 kr
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Efteråret er altid en
forventningsfuld tid i det
internationale arbejde i
vores kirke.
På samme måde som løvet skifter farve,
skifter ansigterne i den internationale
gruppe også på denne årstid. Det er
altid spændende at tænke på, hvem
Gud vil sende på vores vej i det kommende semester. Vi er så privilegerede
at leve i en by med stor kulturel mangfoldighed, hvor verden kommer til os. I
de næste måneder kan du få mulighed
for at opleve verden lige her i Aalborg.
Vi vil gerne invitere dig til at komme
og være med, når du har mulighed for
det, og det er aldrig kedeligt.
Du kan også få lejlighed til at hjælpe
til med at tage imod de nye internationale studerende dette efterår. Kontakt
Lee Hanson, hvis du gerne vil hjælpe
til.
Her er nogle af de planlagte aktiviteter:

økonomi
2009
Januar 99.445
Februar 114.195
Marts 118.371
April
117.795
Maj
113.692
Juni
100.145
Juli
97.615

- en hilsen fra
Aalborg
International
Friends.

oplevet Lees "You are my everything"
m. guitarsolo.
Lørdag d. 30. okt. kl. 18-21.
"Dansk kage og brød-aften". Her kan
du komme og dele smagsprøver og
opskrifter på din bedstemors brunsviger, dine vanillekranse, brunkager,
æblekage, boller og andet godt med de
internationale studerende, så de kan
bringe en bid af Danmark med sig hjem.
Torsdag d. 25. nov. kl. 18-20.

"Thanksgiving"
Søndag d. 12. dec. kl. 18-21.
"Julefest"

„Dine with Danes“
„Spis med danskere“ er et tilbud til dig,
der vil åbne dit hjem for 2 internationale studerende til et måltid mad. Vi
er så taknemlige for de familier, der
allerede har meldt sig som værter. Der
er mange af jer, der tidligere har modtaget studenter til jul og påske, så I
ved, hvor sjovt det kan være, og det er
en god måde at vise disse studerende
jeres kærlighed til Jesus på i jeres eget
hjem.
Lee vil kontakte de familier, der allerede har meldt sig, og nye værter kan
naturligvis til hver en tid melde sig til
Lee.
-en flok internationale på tur til Holland

Lørdag d. 4. sept. kl. 18-21.

"Velkommen til Aalborg". Vi introducerer op til 100 nye studerende til typisk dansk mad, sprog og traditioner.
Lørdag d. 2. okt. kl. 18-21.

"Talentaften". En aften med lækre
smagsprøver på mad fra mange kulturer og talenter fra hele verden. Vi har
tidligere hørt et kinesisk kor og en
klaversolo, set indiansk dans, en mexicansk sombrero trio og naturligvis
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børnekirken

Markedsdagen på
Missionsstævnet
Der var mange dejlige oplevelser på
årets Missionsstævne i Mariager, og ét
af højdepunkterne var Markedsdagen,
som efter sidste års succes blev gentaget.
I år ville vi gerne fortælle, at menigheden her i efteråret bliver 170 år.
Det prægede i høj grad vores markedsstand, og det var i sandhed vanskeligt
at forblive ydmyg, når man var i Betheltrøjen, for der var bogstaveligt talt lang
kø ved vores stand i hele markeds
dagens åbningstid.
170 gaver og 4 kagemænd
Der blev delt ikke mindre end 170 gaver ud, og 4 kagemænd fra Mariagers
bedste bager blev skåret i passende
stykker til stor begejstring for mange
stævne- deltagere.
En fyldt gæstebog med
fødselsdagshilsener
Endelig fik Chresten luget ud i menighedens bogoplag – især bogen „en by
på vej“ vakte stor interesse. Ved dagens slutning havde vi udover en
masse gode samtaler fået fyldt en gæstebog med sjove og varierede fødselsdags- hilsner. Heine var vaks med videoen og har sammenklippet en masse
video- hilsner fra høj og lav.
Jo, det gik ingens opmærksomhed
forbi, at vores gamle kirke fylder rundt
her i efteråret.
Noget tyder på, at markedsdagen er
kommet for at blive på vores Missionsstævne, så begynd allerede nu at tænke gode ideer til Markedsdagen 2011.
Peter og Sanne Würtz
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- ingen kunne tage fejl af at vi var i gavehumør

Pølsemand Søren Næsby og mange andre
pølsemænd- og kvinder tog en god tørn i
pølsevognen.

Kagemand, som der
var 4 af, gik som
varmt brød til de
mange gæster i menighedens stand.

Børnekirke efter 1. september
Vi har en dejlig børneflok, som har stor
glæde af at være sammen med hinanden i børnekirken. Det håber vi at kunne
fastholde, også når vi fra september
skal have en gudstjeneste kl. 9.30 og
11.30. I børnekirke-staben har vi besluttet, at der kun skal være børnekirke ,som
vi kender den i dag, til den ene af gudstjenesterne. Vi håber at børnene primært vil samle sig om den ene gudstjeneste, da vi mener, at det giver den
bedste forudsætning for en rigtig god
børnekirke.
En overgangsperiode
Da det er vanskeligt at forudsige, hvilken gudstjeneste børnene fortrinsvis
kommer til, vil der i en overgangsperiode være „børnekirke/-pasning“ til
begge gudstjenester. Når vi har et billede af, hvordan børnene fordeler sig
på de to gudstjenester, vil vi give besked om, hvilken af de to, der fremover
vil være børnekirke til. Til den anden
gudstjeneste vil der blive et kvalificeret pasningstilbud.
Vi glæder os til at se en masse glade
børn i børnekirken

Køen var lang for at skrive i gæstebogen og
få en af de mange flotte gaver.

Nyt om kirkekaffen
Fra september er der indtil videre
kirkekaffe mellem de to gudstjenester, så man her kan hilse på hinanden...
Efter den anden gudstjeneste vil
der være selvbetjening.

Cirka 120 Bethel-folk havde taget imod
indbydelsen til årets menighedsweekend på Rebild Efterskole 6.-8.
august. Fredag bød på mad fra grill,
høvdingebold, refleksionsvandring og
almindelig hygge.

- og så blev der virkelig grillet i et dejligt spisefællesskab

Her et lille udsnit af de mange glade
weekend-deltagere, der deltog i mesterskaberne i „høvdingebold“.
Hej kære søstre og brødre....
TUSIND TAK for jeres dejlige medvirken på vores skønne menighedsweekend.... Dejligt at alt gik så godt,
og at der var sådan en god stemning. Vi kan alle se tilbage på en
skøn og velsignet weekend, hvor relationerne både til Gud og hinanden er blevet styrket. TAK særligt
for JERES medvirken.
Vi takker Gud, fordi han var os
nær og mødte os på forskellige måder, for det skønne vejr i de pragtfulde omgivelser og for alle jer
dejlige mennesker!
Guds fred. Mange hilsner og tanker på vegne af cellegruppen
Peter og Sanne
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