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MARTS
To.
Fr.

3. 14.00 Dagtræf / Charlotte Thaarup
19.30 Bønnelegestue
4. 19.00 Kairos ungdomsgudstjeneste

Sø. 6.10.30 Festgudstjeneste
Indvielse af kirkesal
og efterfølgende spisning
12.30 Menighedens årsmøde
19. 00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
On. 9. 19.00 Temaaften / Liv og tjeneste
Lø. 12. 10-16 Kirkedag i Vesterkær Kirke
Sø. 13. 9.30 Gudstjeneste / Nadver
Indsamling til nødhjælp
11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk Gudstjeneste
To. 17. 19.30 Bønnelegestue
Sø. 20. 9.30
11.30
19.00
19.10
Lø. 26. 14.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste /Nadver
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste
Bryllup

Sø. 27. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Fælleskirkelig samling
i Pinsekirken
To. 31. 19.30 Bønnelegestue
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APRIL
Sø. 3. 9.30 Gudstjeneste/Nadver
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
19.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
On. 6. 19.00 Temaaften / Liv og tjeneste
To. 7. 14.00 Dagtræf / Bodil og Kim Frandsen
Fr. 8. 19.00 Kairos ungdomsgudstjeneste
Sø. 10. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
Afslutning/Kristendomsklassen
19.00 Engelsk gudstjeneste
On. 13. 19.00 Bønnevandring/Bethelkirken
To. 14. 19.30 Bønnelegestue
Sø. 17. 9.30
11.30
19.00
19.10
To. 21. 17.00
Fr. 22. 11-17

Gudstjeneste
Gudstjeneste / Nadver
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste
Skærtorsdagsfejring
Langfredagsfejring

Sø. 24. 10.30
19.00
On.27. 19.00
To. 28. 19.30

Påskegudstjeneste
Engelsk gudstjneste
Aktivitetsrådsmøde
Bønnelegestue

MAJ
Sø. 1.

9.30
11.30
19.00
19.10

Gudstjeneste/ Nadver
Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste

Efterløn i
Bethelkirken?
En journalist
spurgte på pressemødet,
hvor regeringens
„Tilbagetrækningsreform“
blev præsenteret, hvornår
han – journalisten – ville
være gammel nok til at gå på
efterløn. Statsministeren
svarede: „Når du bliver 64 år “
og tilføjede med et glimt i
øjet : „Og jeg ved ikke, om vi
alle sammen ser frem til det,
eller om det mest er dig selv.“
Det er måske ikke helt efter bogen at
starte en kirkebladsartikel med citater
fra den danske politiske virkelighed.
Mange overvejelser gik da også forud,
især da jeg af princip mener, at kirken
hverken skal være højre- eller venstreorienteret - men derimod velorienteret!
Når jeg alligevel vælger at skrive en
artikel med referencer til debatten om
tilbagetrækningsalderen og efterlønsreformen, så er det alene for at udfordre enhver læser. For lige så lidt som
jeg mener, Jesus talte om efterløn og

pensionsalder, lige så lidt mener jeg,
at tilbagetrækning og status quo hører til i Hans menighed. Lad mig præcisere: Du skal ikke læse denne artikel
som en opsang til de ældre generationer. Læs artiklen som en udfordring til
alle – unge som ældre – en udfordring
til at gøre en ekstra indsats.
Jesu sidste ord her på jorden lød Kristi Himmelfarts Dag til disciplene: "Gå
derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer, og se, jeg er
med jer alle dage ind til verdens ende".
Matt. 28.18-20.

Læg mærke til Jesu ord:
Gå hen. Gør alle
folkeslagene til mine
disciple. Døb dem.
Lær dem.
Jeg har altid været fascineret af og grebet af Jesu ord. For de indrammer det
kald, vi har som kirke. Vi har en opgave her på jorden. En opgave som er
større end at finde ud af, hvilken type
kaffekrus vi skal benytte til søndagskirkekaffen. Jesu ord - og især de udsagnsord han bruger - udfordrer os til
at gøre noget. De udfordrer os til at
udrette noget. Ja, Jesu ord udfordrer
os til at være hans disciple. Læg mærke
til, at Jesus ikke skemalægger sin be-

faling. Ordene til disciplene dengang
– og til os i dag – lød ikke: „Gå derfor
ind i kirkebygningen, hvor I kan mødes til gudstjenester, teenagemøder,
seniortræf og Åstedet - hvor I i øvrigt
kan lære hinanden at holde alt det, jeg
har befalet jer“ Nej! Jesus udfordrer
os til at komme i gang. Til at komme
ud. Til at tænke ud af boksen. Til at
være et lys i verden - og med Frans af
Assisis ord: Om nødvendigt – bruge
ord!

En af mine venner fik for 11
år siden en vision om at
lave et kristent
bilværksted.
Projektet var mange år under opsejling,
men har i det forløbne år fået enorm
omtale ved bl.a. at vinde Kristeligt
Dagblads initiativpris samt en særlig
„Skulderklappris“ indstillet af Roskildes borgmester. Hvad er vores nye og
spændende projekt? Skal vi bygge et
bilværksted? Skal vi lave et nyt nødherberg? Skal vi indbyde hele byen til
sommer- eller julekoncert, hvor overskuddet fra entreindtægterne går til
mennesker, der har det værre end os?
Ja, hvad skal være dit nye personlige
projekt?

Bethelkirken er 170 år
gammel. Reelt moden til at
gå på efterløn 3 gange.
Men menigheden er still going strong.
Hvorfor? Fordi fremsynede mennesker,
der gik forud for os, turde tænke fremad.
Fordi fremsynede mennesker tog deres kald alvorligt – og turde tænke nyt.
De så nye behov og muligheder for at
vise Aalborg, hvem Jesus er.

Lad os bruge 2011 til at
følge vore forfædres
eksempel.
Ja, lad os være velorienterede. Velorienterede om, at der er mange, mange
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tusinde mennesker i vores område, der
har brug for Jesus. Velorienterede om,
hvilke mennesker i vores by, der har
brug for en kærlig håndsrækning. Lad
os hjælpe, støtte og opmuntre hinanden i vore tjenester som ægte brødre
og søstre. For hver baptist er stadig
en missionær – og Herren er med os
alle dage – ind til verdens ende!

Andreas Højmark

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.

Curtis Hinds er evangelist og tilknyttet menigheden Toronto Airport Christian Fellowship. Han har haft en rejsende evangelisttjeneste de sidste 16
år, og har i den anledning besøgt Danmark adskillige gange. Han medvirkede ved Missionsstævnet i Mariager
i 2008. Nu kommer han til Danmark igen
og vi er glade for, at han får mulighed
for at besøge Bethelkirken. Curtis
Hinds prædiker ved fællesgudstjenesten søndag 15. maj kl. 10.30
Vi håber at se rigtig mange i kirken
til den anledning.

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:

Curtis Hinds
besøger
Bethelkirken

Menighedens præster:

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:

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

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

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:

Bethelkirkens adresse:

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

Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg
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Bethelkirkens
kirkeblad på nettet
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 pdffil - 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!!!

Er du tilmeldt den
elektroniske postliste?

Noget om
baptister
Baptist.dk har udgivet et særnummer
om baptister som kan fås i kirken..

Pluk fra
indholdsfortegnelsen:
Det begynder og ender
med Jesus
- om baptisternes placering i den
kristne kirke

Baptister og bibelen
- hvad er baptisternes forhold til bibelen?

Om tro og politik - og
baptister
- om troen i det offentlige rum

Bethelkirkens elektroniske postliste er
en nem måde at kommunikere med
andre i Bethelkirken på. Hvis du er
medlem eller har en anden tilknytning
til Bethelkirken, kan du tilmelde dig
menighedens postliste. Send en tom
e-mail til adressen:
join-bethelnyt@infobrev.dk så kommer
du med på listen. Du kan så skrive til
listen, og alle andre medlemmer vil
modtage din mail.

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.

Troen skal leves
- Maria fortæller om sine forbilleder

Guds barn – gennem livet
- om barnevelsignelse, dåb og tjeneste
10

10:30 Every Sunday we’re
simultaneously translating our

Festgudstjeneste
Søndag 6. marts
Ejendomsrådet og mange frivillige har
arbejdet på højtryk hele februar måned
for at klare det omfattende arbejde med
nyt lys, nye stole og nye farver m.m.
Kom og vær med kl 10.30
i gudstjenestens tema:
„Nye rammer – samme kald!“.
Der bliver kun én formiddagsgudstjeneste denne søndag. Efter gudstjenesten indbyder spejderne til festmiddag
og derefter holdes menighedens årsmøde, hvor vi bl.a. skal samtale om vore
to gudstjenester.
Renovering koster naturligvis
mange penge som vi i den
kommende tid skal samle ind.
Økonomirådet har åbnet en særlig
„renoveringskonto“ som kan benyttes
sådan, at det er muligt at udnytte de
gældende fradragsregler.
Omregnes udgiften til renoveringen
i det antal stole, der skal købes, vil det
betyde, at for hver 2.500 kr.,der indsættes på konto: 9190-4574544063 er
der betalt for 1 stol + maling og
belysning.
Indtil den 1. februar var der indsamlet
ca. 200.000 kr, men der er brug for at
indsamle ca. 600.000 kr. så lad os fortsætte med en strøm af indbetalinger.

Både inde og ude var der spændende aktiviteter på Aalborgspejdernes kredsweekend
den første weekend i februar

Afslutning på
Kristendomsklassen.

Søndag 10 april afsluttes vinterens
undervisning med gudstjeneste
kl. 11.30, hvor de unge, der har været med i år vil deltage sammen med
deres menigheder.

Tilbageblik...
- den sidste prædiken fra den „gamle“
prædikestol i den „gamle“ kirke af den
„gamle“ ....præst...
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tilstrækkeligt incitament til at gå efter
den.

Nordjysk
kirkedag
12. marts

Konflikten er overskrift for
kirkedagen 2011.
Vi har inviteret 2 kapaciteter, der har
arbejdet med konflikten på hver sin
måde og med hvert sit perspektiv, til
at give en belysning af årsagerne til
den fastlåsthed, der helt klart karakteriserer Mellemøst-konflikten.

vet på „mursten“, hvorefter muren blev
bygget. Midtvejs holdt vi „rejsegilde“,
glæden over hvor langt vi var kommet,
og vi sluttede med glædesfest, da
muren var bygget og „glæden hørtes
langt bort“.
De næste anledninger er planlagt, og
der sker spændende og banebrydende
ting i byens kirkeliv. Så kom og tag del
i det!!

Søndag 27. marts kl. 19

Glæd dig til
Menighedsweekenden
26.-28. august
- det bliver et af årets højdepunkter
for menigheden, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Weekenden holdes på et dejligt sted,
nemlig „Virksundcentret“. Se mere
om stedet på:
www.virksundcentret.dk

- samles vi i Pinsekirken
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.
Konflikten i mellemøsten
I over et halvt århundrede har konflikten i Mellemøsten, og den såkaldte
fredsproces trukket overskrifter i alle
verdens medier, og få er de amerikanske præsidenter efter anden verdenskrig, der ikke har søgt at få repræsentanter for de to partier til forhandlingsbordet. Man må efterhånden spørge sig
selv, om „fredsproces“ er en berettiget benævnelse for det, der sker.
Der kan nævnes mange gode grunde
til, at der ikke er opnået fred i Mellemøsten, og til at den bliver svær at opnå.
Parterne står splittede i begge sider af
konflikten, og ingen af parterne er
villige til at opgive det, de mener er
deres historiske rettigheder
På den anden side er der så store potentielle gevinster for begge parter af
en varig fred, at dette burde være et
4

kalender

Store Bededag kl. 19
Peter Lodberg
Lektor i systematisk teologi ved
Århus Universitet
og observatør af
palæstinensisk
kirkeliv

Anders Jerichow
Kronik redaktør
på Politiken,
forfatter og
rejsende i Mellemøsten i mange år

- samles vi i Vor Frue Kirke til „Bøn for
nationen“, hvor der vil være stor deltagelse af byens nydanskere.

Søndag 29. maj kl. 19
- er der igen kirkevandring, som slutter i Bethelkirken.

Pinsedag kl. 8.30
Praktiske oplysninger
Tid: Lørdag den 12. marts kl. 10-16
Sted: Vesterkær Kirke
Skydebanevej 2, 9000 Aalborg
Pris: 150,- kr., incl. frokost og kaffe.
Tilmelding og betaling:
Lars Møller Jensen, Adjunktvej 5, 9000
Aalborg, tlf. 98 10 28 62 e-mail: lars-mjensen@mail.dk – tilmelding helst på
e-mail! – senest onsdag den 3. marts
2010. Tilmelding herefter kan kun ske
pr. e-mail, og kun så længe der er plads.
Deltagerbetalingen bedes – samtidig
med tilmelding – indbetalt til konto
i Jyske Bank, reg.nr. 5079 konto
0001404911 med tydelig indbetaler-angivelse eller ved crossed check, udstedt
til Nordjysk Kirkedag.
Yderligere programfoldere kan rekvireres hos Lars Møller Jensen.
Spørgsmål til arrangementet kan
rettes til studenterpræst Christen
Staghøj Sinding på mail: css@k.dk eller
telefon: 40 34 90 96.

- samles vi på „bønnebjerget“ – Signalbakken – inden vi tager til gudstjeneste i Bethelkirken

2. Pinsedag kl. 11
Som noget helt nyt har Folkekirkerne i
Aalborg indbudt Den katolske Kirke og
frikirkerne til at fejre økumenisk gudstjeneste i Kildeparken 2. Pinsedag kl
11. Vi oplever det som banebrydende
for byens åndelige liv! Vær med til at
bede om, at det må vokse sundt og
stærkt til gavn for hele vor by!!

CE

LM

LH

15. marts CE.LM.LH./Møde i Limfjordsdistriktet
19-20 marts LM/Friweekend
26-27 marts CE/Friweekend
28/3-11/4 CE/Ferie
25/4-2/5 LM/Ferie
Hver fredag CE.LM.LH/ bøn og samvær
kl. 8.30 med flere af byens præster.

faste aktiviteter
Spejdermøder
Trop og gruppe: hver tirsdag kl. 18.30
Klynge og flok: lørdage i ulige uger
kl. 10-13 ved Infohuset i Østerådalen

Bøn i kirken

Bønnevandringer
Under de 21 dage havde vi to velbesøgte bønnevandringer i midtbyen.
Der var ønske om flere, og de næste
bliver den 13. april fra Bethelkirken
og 11.maj fra Bethaniakirken

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

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

Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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vi ikke skal høre en masse ord men forsøge at „gøre“ historien.

Påskefejring
De senere år har vi fejret Skærtorsdag
og Langfredag sammen med Bethaniakirken. Det vil vi også i år, men yderligere et par kirker i vort netværk vil
gerne være med. Derfor bliver det noget anderledes i år.
I skrivende stund er vi ikke helt færdige med forberedelserne, så vær opmærksom på den endelige brochure,
der kommer til at ligge i vore kirker i
april. Her vil det endelige program med
„stationer“, læsninger og aktiviteter
fremgå.

Påskemorgen
samles vi til den
første
gudstjeneste
kl. 10.30
i Bethelkirken
- og det hele slutter i AMC, hvor
hele påsken samles i en påskemusical.

Skærtorsdag begynder vi
i „Getsemane Have“
– et af byens anlæg – og derfra går vi
til „påskemåltidet“ med fællesspisning
og nadverfejring.

Langfredag bliver en
vandring med Jesus
i lidelsens tegn.
- hvor der bliver forskellige stationer
med tid til meditation, eftertanke og
praktiske handlinger, og man bestemmer selv, hvor lang tid man vil bruge
ved den enkelte station. Der bliver også
tænkt specielt på børnene, så det kan
blive en rigtig spændende familievandring.

En af byens Folkekirker
vil være åben om aftenen
i et par timer
- og her kan man sætte sig stille ind
og lytte til musik og læse om Langfredagens hændelser.
Det bliver altså en Langfredag, hvor
8

Fælleskirkelige
aktiviteter
Der sker spændende ting
i vort præstenetværk
- og det blev til tre meget anderledes
fællessamlinger i Bethania under de
„21 dage“. Vi begyndte med at bygge
muren – jvf. Nehemias Bog. Forskellige grupper skrev deres syn på, hvordan transformation kunne se ud i deres fag – f.eks undervisning, sundhedssektor, kunst og kultur, seniorarbejde,
integration osv. Visionerne blev skre-

Tabita Cornelia
Cote fortæller om
sig selv

dagtræf
Torsdag 3. marts kl. 14
Charlotte Thaarup
Metodistpræst
Strandby
Emne: Livsvandring

Mit navn er Tabita. Jeg er 22 år, født i
Oradea, Rumænien og kom til Danmark,
da jeg var omkring 1 år gammel, sammen med mine forældre og min storebror.
Jeg har boet i Viborg det meste af
mit liv, bortset fra de 13 måneder, hvor
jeg boede i USA som au pair.
Jeg elsker at rejse, opleve nye ting
og møde nye mennesker, så jeg valgte
derfor at rejse til Buffalo, N.Y., få uger
efter jeg var blevet student i 2008.
Det var ikke nemt at skulle forlade
venner og familie i et helt år, men det
har været en oplevelse for livet, som
jeg ikke ville være foruden.
Mit år i USA har især præget mit valg
af studium: Jeg læser engelsk, sprog
og internationale studier på Aalborg
Universitet.
2005 var jeg for første gang med på
missionsstævnet i Mariager, hvor jeg
mødte en masse fantastiske mennesker bl.a. fra Bethelkirken. Jeg har
derfor set meget frem til at blive en
del af fællesskabet, og jeg er meget
taknemmelig for den dejlige modtagelse.
Tabita Cote
Spejdernes førerstævne
holdes på Rebild Efterskole
21.-22. april

„Herre vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den“, sådan lyder den hellige Birgittas bøn. Hun levede i Sverige og i Rom i 1303 - 1373, var adelsfrue og senere stifter af en klosterorden.
Hun talte konge og kejser i mod, men
betragtede sig selv som pilgrim. Giver det mening i dag at kalde sig pilgrim? Jeg fortæller om mit livs vandring, født i et frikirke-præstehjem, gift
med en præst og selv præst heraf de
seneste 22 år som præst i Strandby.

Torsdag 7. april kl. 14
Bodil
og Kim
Frandsen
Aalborg
Emne:
Feriedrøm

I 2007 gjorde vi alvor af en feriedrøm.
Det blev til en 5 ½ uges tur med start i
Bangkok, videre til Sydney, Blue Mountains, Hunters Valley, Port Stevens,
New Zealand med start i Wellington
på nordøen, videre til Queenstown på
sydøen, tilbage til Australien til byen
Cairns med besøg på verdens største
koralrev, ophold på en tropeø, besøg i
regnskoven, videre til Ayers Rock,
Kings Canyon, nord på til Darwin med
besøg i Kakadu National Park. Som afslutning på ferien et 5 dages ophold
på Bali.
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Signe

Zakarias

Mads

Abraham

Elinor

-lidt om os
Vi er en familie bestående af Signe,
Mads og tre børn, Zakarias (5 år), Abraham(2 år) og Elinor (3½ mdr.). Signe er
socialantropolog (studiet af sociale relationer og kulturer) og er i øjeblikket
på barsel, og Mads underviser på et
gymnasium i matematik og kemi.
Signe kommer oprindeligt fra Holsted
og har i mange år været baptistspejder
i Esbjerg. Mads er født og opvokset i
Aalborg, men gennem de seneste 1015 år har vi begge været medlemmer
af Århus Baptistkirke.

bejdede vi for en lokal, kristen partnerorganisation ICC i et undervisnings- og
udviklingsprojekt, hvis formål var at
forbedre levevilkårene for de etniske
bjergstamme-folk i højlandet. Stammefolkene taler deres egne etniske sprog,
og de lever af at dyrke jorden og jage i
skovene, men den fremadstormende
„civilisation“ gør det mere end vanskeligt for dem at opretholde en fornuftig levevej. Jordopkøbere fra byen
forsøger at „stjæle“ stammefolkenes
land til plantagedrift eller ulovlig skovhugst. Gang på gang bliver stammefolkene snydt, fordi de er uuddannede
og ikke taler det nationale sprog khmer.
Til dagligt arbejdede vi med dokumentation af stammefolkenes kultur og
levevilkår, kvalitetsforbedring af den
undervisning, ICC udbyder i bjergstamme-landsbyerne samt med kapacitetsopbygning af de lokale lærere og
den lokale kirke. Som så meget andet i
Cambodja er undervisningssektoren
enormt dårligt fungerende – blandt andet på grund af landets traumatiske
fortid under Pol Pot regimet i 1970'erne.
I Ratanakiris bjergstammelandsbyer er
der ingen offentlige skoler, så de eneste reelle undervisningstilbud til landsbyernes børn og unge er dem, som bl.a.
ICC udbyder.

I Cambodja

I 2006, da Zakarias var et år, havde Signe
netop færdiggjort sit studium, og Mads
trængte til nye udfordringer efter en
årrække som gymnasielærer. Derfor tog
vi en beslutning om at afprøve tilværelsen som missionærer, og vi blev
udsendt i fire år til Cambodja af missionsselskabet Danmission.
I Cambodja boede vi først i hovedstaden Phnom Penh i nogle måneder
for at studere sproget khmer og den
cambodjanske kultur. Sidenhen flyttede
vi til jungleprovinsen Ratanakiri i højlandet 600 km mod nordøst tæt på
grænserne til Laos og Vietnam. Her ar6

Til Aalborg

Efter fire spændende og lærerige år
under temmelig primitive kår i junglen følte vi, at det var tid til at vende
tilbage til Danmark, familie, venner og
komfort. Eftersom det meste af vores
familie nu bor i Nordjylland, faldt det
os naturligt at flytte til Aalborg for at
være tæt på nogle af dem, vi har savnet mest under vores udsendelse. Nu
glæder vi os meget til at blive en del af
'Bethel-familien' og til at fortælle mere
om vores tid i Cambodja.
Signe, Mads,
Zakarias, Abraham og Elinor Leth

Tæt på
Børnekirken

Vi har spurgt
Børnekirkens leder,
Lola Skagen, om hendes
engagement
i børnearbejdet.
Hvad driver dig?
„Dels en glæde ved at formidle bibelhistorier og Guds ord for børnene og
dels en følelse af ansvar og pligt. Jeg
synes, det er vigtigt, at det fællesskab
med trosfæller, jeg selv oplever og værdsætter i menigheden, også bliver et
fællesskab, som børnene lærer at blive
fortrolige med og senere hen kommer
til at værdsætte. Det sker kun, hvis de
får lov at komme med i kirke, og hvis
de oplever, at der sker noget i kirken,
som også er for dem. Som forældre
mærker jeg selv, hvor vigtigt det er, at
der også foregår noget for børnene, og
som med alt andet i kirken er der nødt
til at være mennesker til at løfte de
opgaver, der er. Dét er også mit ansvar.“
Hvorfor brænder du for netop
børnene og ikke alt muligt
andet?
„Jeg har været med i børnearbejdet
næsten uafbrudt, siden jeg kom til kirken for snart 20 år siden. Det var min
første tjeneste; jeg var beæret over at
blive spurgt og tøvede ikke med at sige
ja. At være aktiv i en tjeneste er en fan-

tastisk måde at komme ind i menigheden på. Jeg syntes ikke, at jeg havde
ret meget forstand på det med børn,
men det blev dét område, jeg udviklede mine talenter indenfor, og i takt
dermed er mit hjerte for børnene og
børnearbejdet nok også vokset.“
Hvad kunne du ønske for
børnene i Bethel?
„Jeg vil gerne, at børnene oplever, at
de har en „ekstra familie“ og et "ekstra hjem“ i Bethel. Et sted hvor de føler sig trygge og velkomne og føler, at
de kan være sig selv. Men også et sted,
hvor deres tro udrustes og udvikles,
og deres tvivl bliver taget seriøst. Der
er et stort hjerterum for børnene i Bethel, men jeg kunne godt ønske mig, at
der også blev et større „fysisk“ rum
for dem i kirken. De er lidt klemt inde
mellem voksne, når der f.eks. er kirkekaffe eller andre større arrangementer.
Så et rum i kirken, der er deres „fristed“, står højt på min ønskeseddel.“

Når sommerferien skal
planlægges
- så husk at der er
missionsstævne for alle
aldre i Mariager i uge 29,
17.-23. juli.
Temaet bliver „Jorden er fuld af Guds
herlighed“.
Stævneprogrammet er endnu i støbeskeen, men stævneudvalget lover,
at det bliver „en ferieuge med plads
til både hjerne og hjerte“ – citat fra
en nydansker, der var med i 2010.
Læs mere på:
www.missionsstaevne.dk.
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