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JUNI

Sø. 1.

Sø. 5. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 9. 19.30 Bønnelegestue
Lø. 11. 13.30 Bryllup

To.
Fr.

9.30 Gudstjeneste/ Nadver
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
5. 10.00 Dagtræf’s udflugt
6. 19.00 Kairos Ungdomsgudstjeneste

Sø. 8. 9.30
11.30
17.00
To. 12. 19.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste / Nadver
Engelsk Gudstjeneste
Bønnelegestue

Sø. 15.10.30
17.00
19.10
Fr. 20. 19.00

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste
Bøn for Nationen i Vor Frue Kirke

Sø. 22. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
To. 26. 19.30 Bønnelegestue
Sø. 29. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Kirkevandring

Sø. 12. 8.30
10.30
14.30
17.00
Ma. 13. 11.00

Bøn på Signalbakken
Gudstjeneste
Bryllup
Engelsk gudstjeneste
Fælles Økumenisk Gudstjeneste i Kildeparken

Sø. 19. 10.30 Gudstjeneste
12.30 Menighedsmøde
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Sø. 26. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

JULI
Lø. 2. 14.30 Bryllup
Sø. 3.10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp

28. maj / karneval i Aalborg
Kirker i Aalborg i samarbejde med
Præstenetværket tager ansvar og sætter
„englevagt“ i byens gader og parker hele dagen.

Kl.19.30 er der lovsangsfest i
Bethaniakirken
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Lars Midtgaard
skriver om:

Kirkens

karakter
Hvad vil det egentlig
sige at være kirke?
Hvem er vi? Hvad er vores opgave?
Hvorfor er vi her egentlig? Det er jo
store spørgsmål, som der skrives tykke
bøger om. Så her kan der kun kradses
lidt i overfladen.
For mig at se har kirken en „tredimensionel“ karakter – en kaldende, en
udrustende og en sendende karakter.

Kirkens kaldende
karakter
Dette er pilen udefra og ind i menigheden. Vi har en ganske særlig kaldelse
til at være et fællesskab, der hele tiden
er fokuseret på at drage nye mennesker ind i kirkens fællesskab. Det vil
altså sige, at her drejer det sig om at
være kirke for dem, der endnu ikke er
eller ser sig selv som en del af kirken.

At være kirke for dem, der endnu ikke
er der! Dette er i høj grad en unik opgave for kirken. Som én engang har sagt
det: „Kirken er den eneste forening, der
eksisterer til fordel for ikke-medlemmer!“ Denne del af vores karakter udfordrer os i høj grad på både form og
indhold i vores måde at være kirke på.
Hvordan gør vi det attraktivt for mennesker at ville lære Jesus nærmere at
kende? Hvordan er vi de bedste ambassadører for Guds rige?

Kirkens udrustende
karakter
Når mennesker i større eller mindre
grad har identificeret sig selv som
værende en del af menighedens fællesskab, så har kirken en kaldelse til også
at være et fællesskab, der påtager sig
et medansvar for den enkeltes velbefindende og ikke mindst åndelige
vækst. Her går pilen vertikalt, det drejer sig om vores relation med Gud. Det
er den del af vores karakter – eller DNA,
om man vil – som er opgaven at gøre
disciple. Vi er ikke kun kaldet til at
drage mennesker ind i fællesskabet. Vi
er ikke kun kaldet til at præsentere
mennesker for korset og hvad Jesus har
gjort for os dér. Vi er også kaldet til at
drage omsorg for livet „efter korsoplevelsen“. Vi er kaldet til at gøre mennesker til efterfølgere af Jesus, ikke blot
troende! Og vi er kaldet til at udruste

hinanden til i højere og højere grad at
tage ansvar for vores eget discipelskab
og et medansvar for andres.

værdigrundlag

Kirkens sendende
karakter
Hvad er den ypperste frugt, et æbletræ kan skabe? Æbler? Nej, nye æbletræer! Hvis et æbletræ kun skabte nye
æbler, men der aldrig kom nye træer,
så ville der om få år aldrig kunne opdrives ét eneste æble. Det tredje „ben“
af kirkens mandat er vores sendende
karakter. Vi har opgaven at sende menigheden – os selv – ud i mission.
Dette er pilen indefra og ud. Tanken
har aldrig været, at vi udelukkende skal
sidde i kirken og lytte til undervisning
og lade os udruste. Vi er kaldet til at
bære frugt. Vi er kaldet til at sørge for,
at der kommer nye æbletræer i frugthaven. At bære virkelig frugt sker kun,
når vi „plantes ud“. Det betyder, at vi
udrustede – jf. ovenfor – sendes tilbage
til denne verden. Ind i de naturlige
sammenhænge, vi befinder os i alle
sammen hver dag: I skolen, på jobbet,
over hækken ind til naboen, når vi er i
kassekøen i Superbrugsen osv.

Mange spørgsmål
Dette vækker mange spørgsmål, som
vi forhåbentlig altid er parate til at
tumle med i menigheden:
Hvordan holder vi fokus på
alle tre vigtige sider af vores
kaldelse?
Hvordan påvirker dette
vores gudstjenesteliv?

Er der nogle af disse tre sider, vi har
for lidt fokus på? Er der balance eller
ubalance?
Lars Midtgaard
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Curtis Hinds
besøger
Bethelkirken
Søndag 15. maj prædiker Curtis Hinds
ved gudstjenesten kl. 10.30
Curtis er fra Toronto, Canada. Han har
gennem efterhånden mange år haft en
rejsende evangelisttjeneste, som har
bragt ham rundt til mange steder på
kloden. Danmark har han besøgt
mange gange. Rent faktisk var Danmark det første land udenfor Canada,
han kom til som ung evangelist. Så netop Danmark har en særlig plads i hans
hjerte.
Curtis har gennem mange år været
en del af staben i menigheden Catch
The Fire, Toronto (tidligere: Toronto
Airport Christian Fellowship). En menighed som siden midten af 1990´erne har
oplevet en meget stærk åndelig fornyelse, som har været til velsignelse
for mange kristne og menig- heder ud
over hele jorden.
Curtis er som nævnt evangelist og
har derfor altid et stærkt fokus på at
nå dem, der endnu ikke kender Jesus.
Dette kombineret med et stærkt kald
til kirken om personlig indvielse og
fornyelse, gør at det altid er en spændende og udfordrende oplevelse at lytte
til hans forkyndelse.
Læg mærke til, at der denne søndag
kun er én gudstjeneste, nemlig kl. 10.30

„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.

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
Østre Allé 24. 2.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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Et input om
„mænd i Bethel“

Bogsalget er åbent den
anden søndag i hver
måned samt ved særlige
anledninger.
Medarbejdere i „bogsalget“ er Søren Lunding Andersen, Trine Engbo
Sørensen og Lene Kjeldgaard. Mette
og Per Ditlev er p.g. af sygdom ikke
aktive i øjeblikket. Kontaktperson til
bogsalget: Søren Lunding Andersen

kalender
CE

14.-15 . maj
21.-22. maj
25.-28 maj
25.26. juni
27- juni til
17. juli

LM

LH

CE/Friweekend
LM/Friweekend
CE/LM/LH Prædikantkursus
LM/Friweekend
LM/Ferie

Hver fredag CE.LM.LH/ bøn og samvær
kl. 8.30 med flere af byens præster.

Noget
om baptister
Baptist.dk har udgivet et særnummer om baptister som kan uddeles
til eksterne kontakter. Kan fås hos
Niels-Christian Gjerrild, så kontakt
ham, når I skal bruge nogle eksemplarer til uddeling til venner etc.

Som mænd kunne vi godt bruge noget
mere sparring med hinanden, dele liv
og tanker om „mandeemner“, som vi
måske ikke er så gode til at tale om,
når vi er færdige med at tale om fodbold, arbejde, biler og økonomi. Vi er
ikke altid lige så gode som pigerne til
at tage fat på emner, hvor vi har bekymring eller udfordring og give hinanden „frit lejde“ til at dele disse ting.
Vi har også brug for at høre den gode
historie, som måske kan give os opmuntring til at holde fast i Guds plan
eller idéer til, hvordan vi kan løse problemerne foran os. Sådan tænker vi jo
som mænd.

En snak om prioritering

dilemmaer, vi kommer til at stå i. Hvordan balancerer vi mellem arbejdsgiverens og „kundens“ interesser? Hvad
betyder det for os at være kristne på
vores arbejdsplads, og får vi specielle
udfordringer i den sammenhæng?

Flere temaaftener
Vi fik en rigtig god aften, hvor vi kunne
give udtryk for meget forskellige oplevelser og vilkår, inspirere og give idéer
til hinanden, og hvor vi også kunne bede for og sammen med hinanden som
mænd. Vi har ikke planer om nogen ny
arbejdsgren, men vil vurdere behovet
for at fortsætte med nogle temaaftener
af samme slags men måske med helt
andre emner. Tilbagemeldingerne har
været rigtig gode, så vi overvejer positivt næste skridt.
Flemming Nielsen

For nogen tid siden stod Hanne og
Klaus Munch for en spændende undervisning i kirken. Det udmundede i en
snak om prioritering, vores måde at
bruge vores tid på og behovet for at
mødes med „ligesindede“ relateret til
vores arbejde. Flere af os mænd havde
sværere ved at finde ind i et erhvervsrelateret gruppefællesskab, men begyndte at tale om fællesskabet mellem
mænd.

Ny inspiration
Jeg har tidligere fået inspiration fra
FGBMFI (Kristen Forretningsfolk) og
netværksfællesskabet „Det' for mænd“,
som Poul Dalsgaard etablerede for nogle år siden, så vi besluttede at prøve
noget nyt lidt i den retning.

„Mand på job“

Store Bededag kl. 19
- samles vi i Vor Frue Kirke til
„Bøn for nationen“, hvor der vil
være stor deltagelse af byens
nydanskere
10

Det blev til en aften, hvor der var
„mandemøde“ i Bethel – og denne
gang med fokus på „Mand på job“. Vi
har udfordringer som arbejdsgivere,
som arbejdstagere og kolleger. Hvordan tackler vi de etiske og moralske

Tag ansvar for vores by
28. maj under årets
karneval
Englevagt er et event for dig, som
ønsker at tage ansvar og række ud
til unge og ældre mennesker i Aalborg Midtby under årets karneval.
Der vil være „gadeteam- og forbønsteam“. Se program i kirkerne.
Arrangører: Kirker i Aalborg
i samarbejde med Præstenetværket i Aalborg
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dagtræf
PINSEDAG
Torsdag 5. maj kl. 10

Kl. 8.30
Fælleskirkelig bøn på „bønnebjerget“ – Signalbakken

Kl. 10.30
Gudstjeneste i Bethelkirken

Vild i Varmen
er tilbage!

Sommerudflugt

Derefter venter der os en dejlig menu
på Rebild Hus: Flæskesteg med sprød
svær og Jordbær triffli til dessert. Efter middagen kører vi til Veirups flotte
„Besøgshave“ i Vester Velling - en dejlig tur ned gennem Midtjyllands spændende natur.
Vi drikker kaffe med boller og lagkage i „Ladens“ dejlige café og ta’r derefter en rundtur i Ladens Gårdbutik,
hvor et stor udvalg af gaveartikler,
boligtekstiler.

7.-10. august skal Bethel igen summe
af glade børnestemmer, når Vild i Varmen slår dørene op og inviterer indenfor.
Temaet er:

2.Pinsedag kl. 11
Fælleskirkelig
gudstjeneste i det fri
Som noget helt nyt har Folkekirkerne i
Aalborgs midtby indbudt Den Katolske Kirke og Frikirkerne til at fejre økumenisk gudstjeneste i Kildeparken.
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!!
Prædikanter: John Nielsen
Bethaniakirken
Anders Jensen
Ansgar Kirke
Tag madkurven med og nyd en go’
frokost i det fri efter gudstjenesten.
Der er aktiviteter for børn, og efter
gudstjenesten serveres Kaffe/The
og Juice.
4

„Helt fra starten“
og handler om skabelsen.
Er du blevet nysgerrig, og er du mellem 5 og 12 år, så hold udkig efter tilmeldingen, der kommer i april. Ældre
børn/teenagere kan melde sig som
mellemledere.
Lars og Chresten skal stå for alt det
kloge og en historisk stor og engageret stab for alt det skøre …og den lækre
mad! Onsdag aften afsluttes med spisning for deltagere, stab og forældre.

Vi skal i år rundt i Himmerland og nyde
hvordan foråret sætter sit friske præg
på naturen. Første stop på turen er
Thingbæk kalkminer, hvor vi skal se
nogle af de berømte skulpturer som
kunstneren Anders Bundgaard har lavet.

Tilmelding til
Inga og Villy Nielsen på telf. 98
16 54 85 senest søndag 1. maj

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

Prisen bliver 300 kr. for første barn og
250 kr. for søskende. Der er plads til 40
børn, så vær kvik, når tilmeldingen
kommer ud.

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

Flere oplysningen fås hos Sanne og
Peter Würtz.

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

Bøn i kirken

Åstedet
Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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Kun 1 gudstjeneste
søndag formiddag
i juni, juli og
august.
Hvorfor nu det?

men i fællesskab kunne vi. Fordi vi
udnyttede hinandens evner og respekterede hinandens kompetencer, så blev
resultatet så vellykket. Hertil hører så
fællesskabet ved måltiderne, hvor der
også blev plads til at dele liv, fortælle
historier og drille lidt.
Tak til alle. Det var virkelig en kraftpræstation på den korte tid. Men også
en tak til kærester og ægtefæller, som
i perioden alene måtte få det derhjemme til at fungere. Tak skal I have.

Menighedsrådet, Gudstjenesteudvalget og de tjenesteansvarlige (dem der
er ansvarlige for de enkelte tjenester/
dele af gudstjenesten) er enige om, at
gudstjenestebesøget i sommermånederne kun rækker til én gudstjeneste.
Når vi så også tager hensyn til, at de
forskellige mennesker, der hver især
har en tjeneste i løbet af gudstjenesten
også holder ferie, ja så er det fornuftigt
at nøjes med én gudstjeneste søndag
formiddag i sommerperioden.

Men vi skal jo altså
selv betale det!
I hele perioden har vi solgt „stole“ for
at skaffe de 5-600.000 kr., som vi forventer, det vil koste.
Til dato har vi indsamlet 405.000 kr.
Det er flot. Men også her gælder det:
Alene er der ingen af os, der kan, men
i fællesskab kan vi. Vi skal udnytte
hinandens evner og muligheder. Nogle
har bidraget med store, flotte beløb,
andre med mange, mindre beløb. Sammen skal vi nok nå målet.
Vi forventer, at holde udgifterne
inden for budgettet,

- og lige så snart vi kender det endelige renoveringsbeløb, vil vi orientere
jer, så vi præcis ved, hvor mange
penge, vi kommer til at mangle.
Men vi kan stadig nå at gøre „restbeløbet“ mindre. Måske har du fået
penge tilbage fra Skat, måske skal nogle af dine feriepenge gå til renove- ringen. Det vigtigste er, at vi alle deltager og er en del af fællesskabet.
Tak for din indsats. Husk, Gud velsigner den glade giver.
Tak for arbejdsindsats og penge.
Verner Bak-Jensen.
Beløb kan stadig bindsættes
på konto 9190-4574544063.
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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.

Vi går tilbage til to
formiddagsgudstjenester igen
fra september
- for at sikre, at der er plads til de mennesker, som Gud vil at vi skal nå. Vi vil
gerne invitere alle til at være en del af
vort fællesskab hvad enten de har lært
Gud at kende, eller de blot synes det
lyder interessant, og vil lugte lidt til
hvem Gud er gennem deltagelse i en
gudstjeneste i Bethel.
Lad os bede om og arbejde på, at vi
snart må opleve en sommer, hvor vi ikke
kan nøjes med én formiddags gudstjeneste i sommerperioden simpelthen
fordi vi er for mange.
Niels-Christian Gjerrild
9:30 and 11:30 Every Sunday
we’re simultaneously
translating our service into
English.

Børnekirke
- dét er til at forstå!
Vi fangede drengene, Magnus (9 år) og
Søren (10 år), en søndag efter gudstjeneste, og snakkede med dem om, hvordan det er at være i børnekirke. Søren
fortæller: „Det er godt, at der er børnekirke, for det er så kedeligt at sidde og
høre på præsten, der bare snakker og
snakker på sådan en voksenmåde“.
Magnus fortsætter: „I børnekirke hører
vi om alt muligt men på sådan en måde,
at vi forstår det. Det er meget bedre“.
„Og så er det sjovere, fordi vi heller
ikke bare skal sidde stille, men får lov
til at lege og nogen gange må være med
til at bestemme, hvad vi skal lave og
sådan noget“, supplerer Søren.
I det hele taget er de to drenge enige
om, at det er godt, at der er børnekirke,
men nogen gange kan det altså også
være lidt kedeligt. Magnus: „For
eksempel når vi skal synge“. „Eller
hvis vi skal sidde stille alt for længe“,
siger Søren. Hvis de to drenge selv
kunne vælge, ville de helst være
hjemme, men det må de ikke. „Og når
det så er sådan, så er det godt, at der i
hvert fald er børnekirke, - og at der altid
er en forfriskning“, tilføjer de to drenge
enstemmigt.
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Økumenisk
Kirkevandring
Søndag 29. maj
kl. 19-22

Forsoning
- at stifte forlig, at ophæve følgerne af
en krænkelse.
Et menneske kan forsone sig med sin
fjende eller sin familie, afsone en dom
et fængsel og derefter være fri, – eller
man kan forsone sig med sig selv og
sin skæbne, f.eks. hvis man er syg.
Da Jesus døde på korset forsonede han
sig – med de fjender, der havde slået
han ihjel. Med sin død skabte han det
forlig mellem Gud og mennesker, der
gør det muligt for hver enkelt af os at
leve i fred. Kirkevandringen i Aalborg
29. maj skal pege på Kristus og på hans
kærlighed, der byder os at bryde grænser ned i forsonerens navn.
Vi starter kl. 19 i Sct. Mariæ Kirke,
Kastetvej 1, fortsætter til Budolfi Kirke
og slutter i Bethelkirken, I hver kirke
vil der være en kort andagt på ca. 20
min.
Efter andagten i Bethelkirken er der
kaffe/the og lidt spiseligt, så der også
bliver anledning til at dyrke
fællesskabet under lidt mere hyggelige
former.

Arrangører:
Sct. Mariæ Kirke,
Budolfi Kirke, Bethelkirken
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Glæd
dig
til Menighedsweekenden
26.-28. august
Det lidt senere end normalt, men så er
der større chance for, at flere er vendt
hjem fra sommerferie og har mulighed
for at deltage på weekenden.

Anders Bartholdy
er hovedtaler på
weekenden

Anders er en meget dygtig forkynder
og underviser med en meget spændende historie. Han er meget udfordrende, når det gælder om at være kirke
i dagens Danmark, så der venter os en
meget spændende weekend, hvor vi
tror Gud vil møde os på en helt suveræn måde.
Der er program for både børn, unge
og voksne hele weekenden. Vi har
hentet stærke kræfter „udefra“ til at
være sammen med børnene, så de vil
være i de allerbedste hænder.
Weekend på Virksundcentret betyder en lidt længere køretur i forhold til
de foregående år. Men det håber vi til
fulde opvejes af de rigtig gode rammer,
som venter os i Virksundcentret. Du
kan evt. på ind på www. virksundcentret.dk og læse mere om stedet og
se en masse billeder fra centret. Så kan
du begynde at glæde dig!
Flere praktiske informationer samt
tilmelding følger. Så hold øje med
opslag og information i kirken samt på
kirkens hjemmeside.

Rose Bøgh
Madsen
fortæller
om sig selv
Mit navn er egentlig Rosemarie, men
kald mig Rose. Jeg er 42 år og har siden teenageårene boet det meste af mit
liv i Aalborg og omegn. Jeg er sygeplejerske og arbejder lige for tiden på
neurologisk afdeling på sygehus Nord.
Min søn Peter på 11 år og jeg har boet
alene i ca. 2½ år nu, da jeg desværre
blev skilt. Jeg har senere fået en kæreste, der hedder JensH. Jeg håber han
og hans to børn får lyst til at lære jer
dejlige mennesker og Bethelkirken at
kende.

Jeg har været kristen siden
den tidlige teenagetid
- og været tilknyttet pinsekirken Elim
i mange år, hvor jeg også blev døbt i
1983. Denne menighed har jeg været
meget glad for, men mine besøg hos
jer har givet mig lyst til at flytte menighed. I har været meget imødekommende og fået mig til at føle mig velkommen, men samtidigt har jeg haft
mulighed for at være forholdsvis anonym i den svære tid, jeg har haft. Det
har betydet meget for mig at være lidt
anonym, da det har været en del af min
måde at komme igennem den svære
periode på.

Nu har jeg igen fundet
overskud i hverdagen
- og ser jeg frem til at lære jer endnu
bedre at kende. Håber jeg kan være
med til at bidrage til det åndelige fællesskab på en god måde.
Rose Madsen

Nu er vi færdige
med renoveringen
af kirkesalen.
Der mangler nogle småting, men sådan vil det nok altid være. Resultatet
er blevet utroligt flot. Vi har fået et lyst
og venligt kirkerum med løse, flytbare
stole og et helt nyt, flytbart forparti,
der bedre kan opfylde de ønsker, som
vore forskellige gudstjenesteformer
kræver.
Men vigtigst af alt: Vi har selv
udført arbejdet, og vi skal også
selv betale det!

Ombygningen tog præcis 30 arbejdsdage + den forberedende planlægning.
Arbejdet var organiseret af Poul Kærsgaard og Klaus Lundegaard i spidsen
for 4 gruppeformænd: Ejnar Christensen, Peter Wiebenson, Peter Adamsen,
Steen Andersen og Poul Madsen – som
Poul Kærsgaard ved indvielsen takkede
for den store indsats, som de i fællesskab med de mange medhjælpere havde gjort. 44 personer deltog i arbejdet
og flere stod klar, hvis der blev brug
for dem. 10 personer leverede mad,
kage og kaffe.
Det var fantastisk at opleve
arbejdsglæden

- og samarbejdet mellem de forskellige
grupper. Ingen kunne alene lave alt,
-fortsættes næste side
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Økumenisk
Kirkevandring
Søndag 29. maj
kl. 19-22

Forsoning
- at stifte forlig, at ophæve følgerne af
en krænkelse.
Et menneske kan forsone sig med sin
fjende eller sin familie, afsone en dom
et fængsel og derefter være fri, – eller
man kan forsone sig med sig selv og
sin skæbne, f.eks. hvis man er syg.
Da Jesus døde på korset forsonede han
sig – med de fjender, der havde slået
han ihjel. Med sin død skabte han det
forlig mellem Gud og mennesker, der
gør det muligt for hver enkelt af os at
leve i fred. Kirkevandringen i Aalborg
29. maj skal pege på Kristus og på hans
kærlighed, der byder os at bryde grænser ned i forsonerens navn.
Vi starter kl. 19 i Sct. Mariæ Kirke,
Kastetvej 1, fortsætter til Budolfi Kirke
og slutter i Bethelkirken, I hver kirke
vil der være en kort andagt på ca. 20
min.
Efter andagten i Bethelkirken er der
kaffe/the og lidt spiseligt, så der også
bliver anledning til at dyrke
fællesskabet under lidt mere hyggelige
former.

Arrangører:
Sct. Mariæ Kirke,
Budolfi Kirke, Bethelkirken
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Kun 1 gudstjeneste
søndag formiddag
i juni, juli og
august.
Hvorfor nu det?

men i fællesskab kunne vi. Fordi vi
udnyttede hinandens evner og respekterede hinandens kompetencer, så blev
resultatet så vellykket. Hertil hører så
fællesskabet ved måltiderne, hvor der
også blev plads til at dele liv, fortælle
historier og drille lidt.
Tak til alle. Det var virkelig en kraftpræstation på den korte tid. Men også
en tak til kærester og ægtefæller, som
i perioden alene måtte få det derhjemme til at fungere. Tak skal I have.

Menighedsrådet, Gudstjenesteudvalget og de tjenesteansvarlige (dem der
er ansvarlige for de enkelte tjenester/
dele af gudstjenesten) er enige om, at
gudstjenestebesøget i sommermånederne kun rækker til én gudstjeneste.
Når vi så også tager hensyn til, at de
forskellige mennesker, der hver især
har en tjeneste i løbet af gudstjenesten
også holder ferie, ja så er det fornuftigt
at nøjes med én gudstjeneste søndag
formiddag i sommerperioden.

Men vi skal jo altså
selv betale det!
I hele perioden har vi solgt „stole“ for
at skaffe de 5-600.000 kr., som vi forventer, det vil koste.
Til dato har vi indsamlet 405.000 kr.
Det er flot. Men også her gælder det:
Alene er der ingen af os, der kan, men
i fællesskab kan vi. Vi skal udnytte
hinandens evner og muligheder. Nogle
har bidraget med store, flotte beløb,
andre med mange, mindre beløb. Sammen skal vi nok nå målet.
Vi forventer, at holde udgifterne
inden for budgettet,

- og lige så snart vi kender det endelige renoveringsbeløb, vil vi orientere
jer, så vi præcis ved, hvor mange
penge, vi kommer til at mangle.
Men vi kan stadig nå at gøre „restbeløbet“ mindre. Måske har du fået
penge tilbage fra Skat, måske skal nogle af dine feriepenge gå til renove- ringen. Det vigtigste er, at vi alle deltager og er en del af fællesskabet.
Tak for din indsats. Husk, Gud velsigner den glade giver.
Tak for arbejdsindsats og penge.
Verner Bak-Jensen.
Beløb kan stadig bindsættes
på konto 9190-4574544063.
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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.

Vi går tilbage til to
formiddagsgudstjenester igen
fra september
- for at sikre, at der er plads til de mennesker, som Gud vil at vi skal nå. Vi vil
gerne invitere alle til at være en del af
vort fællesskab hvad enten de har lært
Gud at kende, eller de blot synes det
lyder interessant, og vil lugte lidt til
hvem Gud er gennem deltagelse i en
gudstjeneste i Bethel.
Lad os bede om og arbejde på, at vi
snart må opleve en sommer, hvor vi ikke
kan nøjes med én formiddags gudstjeneste i sommerperioden simpelthen
fordi vi er for mange.
Niels-Christian Gjerrild
9:30 and 11:30 Every Sunday
we’re simultaneously
translating our service into
English.

Børnekirke
- dét er til at forstå!
Vi fangede drengene, Magnus (9 år) og
Søren (10 år), en søndag efter gudstjeneste, og snakkede med dem om, hvordan det er at være i børnekirke. Søren
fortæller: „Det er godt, at der er børnekirke, for det er så kedeligt at sidde og
høre på præsten, der bare snakker og
snakker på sådan en voksenmåde“.
Magnus fortsætter: „I børnekirke hører
vi om alt muligt men på sådan en måde,
at vi forstår det. Det er meget bedre“.
„Og så er det sjovere, fordi vi heller
ikke bare skal sidde stille, men får lov
til at lege og nogen gange må være med
til at bestemme, hvad vi skal lave og
sådan noget“, supplerer Søren.
I det hele taget er de to drenge enige
om, at det er godt, at der er børnekirke,
men nogen gange kan det altså også
være lidt kedeligt. Magnus: „For
eksempel når vi skal synge“. „Eller
hvis vi skal sidde stille alt for længe“,
siger Søren. Hvis de to drenge selv
kunne vælge, ville de helst være
hjemme, men det må de ikke. „Og når
det så er sådan, så er det godt, at der i
hvert fald er børnekirke, - og at der altid
er en forfriskning“, tilføjer de to drenge
enstemmigt.
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dagtræf
PINSEDAG
Torsdag 5. maj kl. 10

Kl. 8.30
Fælleskirkelig bøn på „bønnebjerget“ – Signalbakken

Kl. 10.30
Gudstjeneste i Bethelkirken

Vild i Varmen
er tilbage!

Sommerudflugt

Derefter venter der os en dejlig menu
på Rebild Hus: Flæskesteg med sprød
svær og Jordbær triffli til dessert. Efter middagen kører vi til Veirups flotte
„Besøgshave“ i Vester Velling - en dejlig tur ned gennem Midtjyllands spændende natur.
Vi drikker kaffe med boller og lagkage i „Ladens“ dejlige café og ta’r derefter en rundtur i Ladens Gårdbutik,
hvor et stor udvalg af gaveartikler,
boligtekstiler.

7.-10. august skal Bethel igen summe
af glade børnestemmer, når Vild i Varmen slår dørene op og inviterer indenfor.
Temaet er:

2.Pinsedag kl. 11
Fælleskirkelig
gudstjeneste i det fri
Som noget helt nyt har Folkekirkerne i
Aalborgs midtby indbudt Den Katolske Kirke og Frikirkerne til at fejre økumenisk gudstjeneste i Kildeparken.
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!!
Prædikanter: John Nielsen
Bethaniakirken
Anders Jensen
Ansgar Kirke
Tag madkurven med og nyd en go’
frokost i det fri efter gudstjenesten.
Der er aktiviteter for børn, og efter
gudstjenesten serveres Kaffe/The
og Juice.
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„Helt fra starten“
og handler om skabelsen.
Er du blevet nysgerrig, og er du mellem 5 og 12 år, så hold udkig efter tilmeldingen, der kommer i april. Ældre
børn/teenagere kan melde sig som
mellemledere.
Lars og Chresten skal stå for alt det
kloge og en historisk stor og engageret stab for alt det skøre …og den lækre
mad! Onsdag aften afsluttes med spisning for deltagere, stab og forældre.

Vi skal i år rundt i Himmerland og nyde
hvordan foråret sætter sit friske præg
på naturen. Første stop på turen er
Thingbæk kalkminer, hvor vi skal se
nogle af de berømte skulpturer som
kunstneren Anders Bundgaard har lavet.

Tilmelding til
Inga og Villy Nielsen på telf. 98
16 54 85 senest søndag 1. maj

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

Prisen bliver 300 kr. for første barn og
250 kr. for søskende. Der er plads til 40
børn, så vær kvik, når tilmeldingen
kommer ud.

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

Flere oplysningen fås hos Sanne og
Peter Würtz.

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

Bøn i kirken

Åstedet
Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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Et input om
„mænd i Bethel“

Bogsalget er åbent den
anden søndag i hver
måned samt ved særlige
anledninger.
Medarbejdere i „bogsalget“ er Søren Lunding Andersen, Trine Engbo
Sørensen og Lene Kjeldgaard. Mette
og Per Ditlev er p.g. af sygdom ikke
aktive i øjeblikket. Kontaktperson til
bogsalget: Søren Lunding Andersen

kalender
CE

14.-15 . maj
21.-22. maj
25.-28 maj
25.26. juni
27- juni til
17. juli

LM

LH

CE/Friweekend
LM/Friweekend
CE/LM/LH Prædikantkursus
LM/Friweekend
LM/Ferie

Hver fredag CE.LM.LH/ bøn og samvær
kl. 8.30 med flere af byens præster.

Noget
om baptister
Baptist.dk har udgivet et særnummer om baptister som kan uddeles
til eksterne kontakter. Kan fås hos
Niels-Christian Gjerrild, så kontakt
ham, når I skal bruge nogle eksemplarer til uddeling til venner etc.

Som mænd kunne vi godt bruge noget
mere sparring med hinanden, dele liv
og tanker om „mandeemner“, som vi
måske ikke er så gode til at tale om,
når vi er færdige med at tale om fodbold, arbejde, biler og økonomi. Vi er
ikke altid lige så gode som pigerne til
at tage fat på emner, hvor vi har bekymring eller udfordring og give hinanden „frit lejde“ til at dele disse ting.
Vi har også brug for at høre den gode
historie, som måske kan give os opmuntring til at holde fast i Guds plan
eller idéer til, hvordan vi kan løse problemerne foran os. Sådan tænker vi jo
som mænd.

En snak om prioritering

dilemmaer, vi kommer til at stå i. Hvordan balancerer vi mellem arbejdsgiverens og „kundens“ interesser? Hvad
betyder det for os at være kristne på
vores arbejdsplads, og får vi specielle
udfordringer i den sammenhæng?

Flere temaaftener
Vi fik en rigtig god aften, hvor vi kunne
give udtryk for meget forskellige oplevelser og vilkår, inspirere og give idéer
til hinanden, og hvor vi også kunne bede for og sammen med hinanden som
mænd. Vi har ikke planer om nogen ny
arbejdsgren, men vil vurdere behovet
for at fortsætte med nogle temaaftener
af samme slags men måske med helt
andre emner. Tilbagemeldingerne har
været rigtig gode, så vi overvejer positivt næste skridt.
Flemming Nielsen

For nogen tid siden stod Hanne og
Klaus Munch for en spændende undervisning i kirken. Det udmundede i en
snak om prioritering, vores måde at
bruge vores tid på og behovet for at
mødes med „ligesindede“ relateret til
vores arbejde. Flere af os mænd havde
sværere ved at finde ind i et erhvervsrelateret gruppefællesskab, men begyndte at tale om fællesskabet mellem
mænd.

Ny inspiration
Jeg har tidligere fået inspiration fra
FGBMFI (Kristen Forretningsfolk) og
netværksfællesskabet „Det' for mænd“,
som Poul Dalsgaard etablerede for nogle år siden, så vi besluttede at prøve
noget nyt lidt i den retning.

„Mand på job“

Store Bededag kl. 19
- samles vi i Vor Frue Kirke til
„Bøn for nationen“, hvor der vil
være stor deltagelse af byens
nydanskere
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Det blev til en aften, hvor der var
„mandemøde“ i Bethel – og denne
gang med fokus på „Mand på job“. Vi
har udfordringer som arbejdsgivere,
som arbejdstagere og kolleger. Hvordan tackler vi de etiske og moralske

Tag ansvar for vores by
28. maj under årets
karneval
Englevagt er et event for dig, som
ønsker at tage ansvar og række ud
til unge og ældre mennesker i Aalborg Midtby under årets karneval.
Der vil være „gadeteam- og forbønsteam“. Se program i kirkerne.
Arrangører: Kirker i Aalborg
i samarbejde med Præstenetværket i Aalborg

3

hinanden til i højere og højere grad at
tage ansvar for vores eget discipelskab
og et medansvar for andres.

værdigrundlag

Kirkens sendende
karakter
Hvad er den ypperste frugt, et æbletræ kan skabe? Æbler? Nej, nye æbletræer! Hvis et æbletræ kun skabte nye
æbler, men der aldrig kom nye træer,
så ville der om få år aldrig kunne opdrives ét eneste æble. Det tredje „ben“
af kirkens mandat er vores sendende
karakter. Vi har opgaven at sende menigheden – os selv – ud i mission.
Dette er pilen indefra og ud. Tanken
har aldrig været, at vi udelukkende skal
sidde i kirken og lytte til undervisning
og lade os udruste. Vi er kaldet til at
bære frugt. Vi er kaldet til at sørge for,
at der kommer nye æbletræer i frugthaven. At bære virkelig frugt sker kun,
når vi „plantes ud“. Det betyder, at vi
udrustede – jf. ovenfor – sendes tilbage
til denne verden. Ind i de naturlige
sammenhænge, vi befinder os i alle
sammen hver dag: I skolen, på jobbet,
over hækken ind til naboen, når vi er i
kassekøen i Superbrugsen osv.

Mange spørgsmål
Dette vækker mange spørgsmål, som
vi forhåbentlig altid er parate til at
tumle med i menigheden:
Hvordan holder vi fokus på
alle tre vigtige sider af vores
kaldelse?
Hvordan påvirker dette
vores gudstjenesteliv?

Er der nogle af disse tre sider, vi har
for lidt fokus på? Er der balance eller
ubalance?
Lars Midtgaard
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Curtis Hinds
besøger
Bethelkirken
Søndag 15. maj prædiker Curtis Hinds
ved gudstjenesten kl. 10.30
Curtis er fra Toronto, Canada. Han har
gennem efterhånden mange år haft en
rejsende evangelisttjeneste, som har
bragt ham rundt til mange steder på
kloden. Danmark har han besøgt
mange gange. Rent faktisk var Danmark det første land udenfor Canada,
han kom til som ung evangelist. Så netop Danmark har en særlig plads i hans
hjerte.
Curtis har gennem mange år været
en del af staben i menigheden Catch
The Fire, Toronto (tidligere: Toronto
Airport Christian Fellowship). En menighed som siden midten af 1990´erne har
oplevet en meget stærk åndelig fornyelse, som har været til velsignelse
for mange kristne og menig- heder ud
over hele jorden.
Curtis er som nævnt evangelist og
har derfor altid et stærkt fokus på at
nå dem, der endnu ikke kender Jesus.
Dette kombineret med et stærkt kald
til kirken om personlig indvielse og
fornyelse, gør at det altid er en spændende og udfordrende oplevelse at lytte
til hans forkyndelse.
Læg mærke til, at der denne søndag
kun er én gudstjeneste, nemlig kl. 10.30

„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.

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
Østre Allé 24. 2.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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Sø. 1.

Sø. 5. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 9. 19.30 Bønnelegestue
Lø. 11. 13.30 Bryllup

To.
Fr.

9.30 Gudstjeneste/ Nadver
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
5. 10.00 Dagtræf’s udflugt
6. 19.00 Kairos Ungdomsgudstjeneste

Sø. 8. 9.30
11.30
17.00
To. 12. 19.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste / Nadver
Engelsk Gudstjeneste
Bønnelegestue

Sø. 15.10.30
17.00
19.10
Fr. 20. 19.00

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Teen-gudstjeneste
Bøn for Nationen i Vor Frue Kirke

Sø. 22. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
To. 26. 19.30 Bønnelegestue
Sø. 29. 9.30 og 11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Kirkevandring

Sø. 12. 8.30
10.30
14.30
17.00
Ma. 13. 11.00

Bøn på Signalbakken
Gudstjeneste
Bryllup
Engelsk gudstjeneste
Fælles Økumenisk Gudstjeneste i Kildeparken

Sø. 19. 10.30 Gudstjeneste
12.30 Menighedsmøde
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
Sø. 26. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

JULI
Lø. 2. 14.30 Bryllup
Sø. 3.10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp

28. maj / karneval i Aalborg
Kirker i Aalborg i samarbejde med
Præstenetværket tager ansvar og sætter
„englevagt“ i byens gader og parker hele dagen.

Kl.19.30 er der lovsangsfest i
Bethaniakirken
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Lars Midtgaard
skriver om:

Kirkens

karakter
Hvad vil det egentlig
sige at være kirke?
Hvem er vi? Hvad er vores opgave?
Hvorfor er vi her egentlig? Det er jo
store spørgsmål, som der skrives tykke
bøger om. Så her kan der kun kradses
lidt i overfladen.
For mig at se har kirken en „tredimensionel“ karakter – en kaldende, en
udrustende og en sendende karakter.

Kirkens kaldende
karakter
Dette er pilen udefra og ind i menigheden. Vi har en ganske særlig kaldelse
til at være et fællesskab, der hele tiden
er fokuseret på at drage nye mennesker ind i kirkens fællesskab. Det vil
altså sige, at her drejer det sig om at
være kirke for dem, der endnu ikke er
eller ser sig selv som en del af kirken.

At være kirke for dem, der endnu ikke
er der! Dette er i høj grad en unik opgave for kirken. Som én engang har sagt
det: „Kirken er den eneste forening, der
eksisterer til fordel for ikke-medlemmer!“ Denne del af vores karakter udfordrer os i høj grad på både form og
indhold i vores måde at være kirke på.
Hvordan gør vi det attraktivt for mennesker at ville lære Jesus nærmere at
kende? Hvordan er vi de bedste ambassadører for Guds rige?

Kirkens udrustende
karakter
Når mennesker i større eller mindre
grad har identificeret sig selv som
værende en del af menighedens fællesskab, så har kirken en kaldelse til også
at være et fællesskab, der påtager sig
et medansvar for den enkeltes velbefindende og ikke mindst åndelige
vækst. Her går pilen vertikalt, det drejer sig om vores relation med Gud. Det
er den del af vores karakter – eller DNA,
om man vil – som er opgaven at gøre
disciple. Vi er ikke kun kaldet til at
drage mennesker ind i fællesskabet. Vi
er ikke kun kaldet til at præsentere
mennesker for korset og hvad Jesus har
gjort for os dér. Vi er også kaldet til at
drage omsorg for livet „efter korsoplevelsen“. Vi er kaldet til at gøre mennesker til efterfølgere af Jesus, ikke blot
troende! Og vi er kaldet til at udruste

