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JULI

AUGUST

Lø. 2. 14.30 Bryllup / Natasja Ilona Jensen
og Martin Bak-Jensen vies i
Bethelkirken
Sø. 3. 10.30 Gudstjeneste/ Nadver
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
Lø. 9. 13.30 Bryllup / Kirsten Johansen og
Brian Christensen vies i Brovst
Baptistkirke

Sø. 7. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
13.00 Start på „Vild i Varmen“
17.00 Engelsk gudstjeneste
Ma. 8. 9.00 „Vild i Varmen“
Ti. 9. 9.00 „Vild i Varmen“
On.10. 9.00 „Vild i Varmen“
Lø. 13. 13.30 Bryllup / Lone Hayes og Finn
Daugaard i Bethelkirken

Sø. 10. 10.30 Gudstjeneste/ Nadver
17.00 Engelsk Gudstjeneste

Sø. 14. 10.30
17.00
To. 18. 19.30
Lø.20. 17.30
19.00

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Bønnelegestue
„Smag på Verden“
Gospelkoncert

Sø. 21. 10.30
17.00
Ti. 23. 16.30
Fr. 26. 18.00
Lø.27.

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Info om Kristendomsklassen
Menighedsweekend
Menighedsweekend

Sø. 17. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 24. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 31. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

Missionsstævne i
Mariager 17.-23. juli

Sø.28. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
On.31. 19.00 Aktivitetsrådsmøde

Søndag kl. 16 Stævneåbning
Søndag kl. 19.30

Tema: „Herlighed her og nu“
Mandag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i forskellighed“
Tirsdag kl. 19.30.

Tema: „Herlighed i ordet“
Onsdag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i musik“
Torsdag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i fremtiden“
Fredag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i hele verden“

SEPT.
To. 1. 9.30 Kvindestævne / se omtale
Sø. 4. 9.30 Gudstjeneste/Nadver
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk Gudstjeneste
19.10 Teen-GT
Indsamling til Nødhjælp
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Hvilke
spor
ønsker vi
at sætte?
Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse – af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor
sætter vi alle. Spørgsmålet er, hvad vi
gerne vil med vores tilværelse, og dermed hvilke spor vi vil efterlade.
Med vor menigheds historie i rimelig
frisk erindring kunne der peges på rigtig mange spor, som vore forfædre har
sat og derved påvirket eftertiden og
dermed os i dag. Det er en kendsgerning, at vores opvækst og vores historie er vores arv, som vi må tage med
os og give videre.

Udvikling
Udviklingen i de mange år har helt
naturligt udvirket, at der også er
mange værdifulde ting, som vi har mistet undervejs. Eksempelvis er ordet

omvendelse ikke rigtig et begreb, som
vi taler meget om, vel sagtens fordi det
kan virke lidt gammeldags og hører
hjemme i en tid, hvor en omvendelse
var lig med en personlig oplevelse og
for nogle en komplet anderledes livsførelse. Men uanset det, så er et ja til
Jesus Kristus som frelser og herre stadig en omvendelse fra sig selv til en
tilværelse med et anderledes sigte med
sit liv.

Bøn
En anden ting er bønnen, som ifl. Merete Engels bog: Bibelen & Koranen –
ligheder og forskelle – er en vigtig del
af det religiøse liv for både jøder, kristne
og muslimer. Men – stadig ifl. Merete
Engel: „Tidligere var bønnen et fast ritual i mange kristne familier – morgenbøn, bordbøn og aftenbøn. I dag anses
bøn – bortset fra i gudstjenesten – for
at være en privatsag mellem det enkelte menneske og Gud.“ En meget
generel påstand, ja, men vel en overvejelse værd!

Er du troende?
Hvornår er du sidst blevet præsenteret for det spørgsmål? Jeg blev det i
1977 på et engelsk marked, hvor nogle
unge kristne solgte kristen litteratur.
Jeg præsenterede mig glad som dansker og baptist, og så faldt spørgsmålet! Mit svar var – selvfølgelig - et ja,
men jeg har aldrig glemt den situation,
som for mig var så uventet. Men er det

nu så unaturligt et spørgsmål i dag,
hvor man vel godt i visse tilfælde kunne
fristes til at overveje, om et menneske
er troende eller etnisk kristen.

Gør du så noget ved det?
Jeg fik engang det spørgsmål af et
meget aktivt medlem af Indre Mission.
At gøre noget ved det, betød for ham
at være aktiv og bekendende, og det
synes jeg er godt at holde sig for øje
også som Baptist-kristen. Ordet Mission falder mig naturligt at nævne, ikke
mindst med tanke på menighedens
historiske indsats på netop det felt.
Mulighederne har ændret sig væsentligt, og hvem vil synes, at flere årlige
missionsuger eller teltmøder i byens
tæt befolkede boligområder er vejen for
mission i dag? Næppe mange, og der
findes da også rigtig mange andre
måder at drive mission på, og det er
virkelig en udfordring til os alle. For
ser vi på udviklingen i menighedens
arbejde, må vi ofte konstatere, at
mange aktive nyskabelser ikke altid
blev formuleret ved menighedsrådets
bord, men lige så ofte udsprang fra
græsrødderne!

lad det bare komme til udtryk, når du
har overvejet mine egne oplevelser og
de få emner, som jeg har tilladt mig at
pege på.
Trier Jensen - tribo@gvdnet.dk

Kirkevandringen i
maj

På vej fra Katolsk Kirke til Budolfi Kirke

På vej fra Budolfi Kirke til Bethelkirken

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

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

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

Chresten Eskildsen byder velkommen
til Bethelkirken

Menighedens præster:

Vision:
Mission:

Meninger brydes
Og så må meningerne brydes – i frihed og med ansvar, så det brager! Og
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„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.

Kommer du der så?
Jo, vist kan der være risiko ved at bekende sit kirkelige/menighedsmæssige
tilhørsforhold, for det resulterede for
mig i ovennævnte spørgsmål, stillet af
en folkekirkepræst. Hvis svaret havde
været et nej, ville det vel have været
naturligt at følge op med: Hvorfor ikke?
I menneskers udvikling kan der let forekomme situationer, hvor vi kan føle os
fremmedgjort i forhold til udviklingen
i menighedens fællesskab, så vi kan
fristes til at fravælge i større eller mindre grad, men hvem påvirker det i realiteten mest?

værdigrundlag

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. nr. 7459 konto 1108795

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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Kvindestævne i
Bethelkirken
Torsdag 1. sept.

Bøn
Guds hellige Ånd! Lær mig at
stole på dit nærvær, din inspiration, din glæde.
Guds hellige Ånd! Du som
kommer og går, du som blæser
hvor du vil: kom ind i mit liv i
dag, sådan at det første pinseunder kan blive synligt igen!
Giv mig nye øjne, sådan at jeg
ser på alt med et fornyet sind.
Guds Hellige Ånd, jeg overgiver mig til dig, forvandl mig,
form mig, giv også mig dine
gaver, lad alt hvad jeg gør,
være ledet af dig.
Ukendt forfatter

Program:

Bogsalget er
åbent den anden
søndag i hver
måned samt ved
særlige
anledninger.
Medarbejdere i „bogsalget“ er Søren Lunding Andersen, Trine Engbo
Søresen og Lene Kjeldgaard. Kontaktperson til bogsalget: Søren Lunding Andersen

Kulturnat
Fredag den 2.
september fejrer
Aalborg Kulturnat
med temaet:
„Den røde tråd“.
Vi får besøg af et
gospelkor fra Hjørring
under ledelse af Andreas
Matthew.
Flere informationer i
næste blad.
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børnekirken
Børnekirken holder
sommerferie fra og med
søndag den 10. juli til og
med søndag den 7. august.
Børnene er dog velkomne til at gå ind
i menighedssalen under gudstjenesterne og benytte sig af de børneaktiviteter, der er i skabet, bare de og/
eller deres forældre sørger for at rydde
op igen efter brug.
Lola Skagen

9.30 Formiddagskaffe
10.00 Velkomst
Andagt ved Chresten Eskildsen.
Foredrag af journalist Tania Maria Lüders Rusbjerg. Emne: „Mission Østs arbejde i Armenien“
12.00 Middag
13.30 Forretningsmøde og kaffe
15.00 Klaus Abildgaard fortæller om
sit arbejde i Frelsens Hær.
17.00 Afslutning
Pris: 200 kr.
Tilæmelding senest 22. aug. til:

Birthe Nielsen / 98 16 48 20 / mail:
beth.n@stofanet.dk, eller
Hanne Eskildsen / 98 14 96 12 / mail:
hanneesk@gmail.com
Se nærmere oplysninger på opslagstavlen i kirken.

Hjælpere søges..
Skønt vi ingen kvindekreds har i Bethelkirken, er vi nogle, som godt kan lide
at tage til kvindestævner rundt omkring. Sidste år var det i Brovst med
ca.100 deltagere, hvor vi blev opfordret
til at invitere til vores kirke i år.
Derfor vil vi opfordre Bethels kvinder
til at deltage i stævnet, også selv om
man aldrig har været med før.
Desuden vil vi bede om hjælp til praktiske ting, da vi skal stå for dagens
måltider – middagen bestiller vi udefra.
Og her må stærke duelige mænd også
gerne byde ind. Vi tror på, vi kan få en
god og indholdsrig dag ved at være
værter for sådant et arrangement, men
det kræver jeres hjælp og støtte. Meld
gerne tilbage til én af os snarest muligt.
Kærlig hilsen Margit C/ Birthe N/
Mirjam L/ Esther J/ Hanne E.

aktive
spejdere
I skrivende stund er
spejdernes forårssæson
ved at være slut.
Vi har haft et dejligt forår for både spejdere og førere. Førerne var i påsken til
Førerstævne på Rebild Efterskole, hvor
vi begyndte at arbejde med en udviklingsplan for kredsen. Vi ser frem til,
hvad resultatet bliver, og glæder os til
at arbejde med de fokusområder, vi i
kredsen har valgt.

Både små og store
spejdere skal af sted på
sommerlejr.
Familiespejd var på sommerlejr i Kristihimmelfartferien og havde nogle
dejlige dage i Dronninglund. De store
har delt lejren i 2 dele. Først en weekend i Zoo 25.- 26. juni sammen med
spejdere fra de andre spejderkorps, og
derefter en kanotur ned ad Gudenåen
fra 26.juni til 1. juli.

I år er der
verdensjamboree i
Sverige i uge 30
- hvor 4 af vores spejdere deltager sammen med ca. 38.000 spejdere fra andre
lande. Vi håber, alle får en rigtig god
tur.
Efter sommerferien starter vi igen
den 23. august med et fællesmøde på
Birkeborg.
Jette Nijland-Gjerrild
Læs mere om verdensjamboreen
på den officielle hjemmeside:
www.wsj2011.dk
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Menighedsweekend
26.-28. august

At lytte
At lytte er at holde mund,
indtil den anden tier.
At lytte er, i denne stund,
at slippe fantasier.

Tema:
Komme
dit rige

mærkedage

-et dagligt
jordnært
projekt

Læs orienteringen om weekenden
i maj/juni kirkebladet og få en brochure i kirken med yderligere oplysninger om program og tilmelding, eller kontakt Søren Næsby, telf.
21 94 26 21
Sted: Virksundcentret

At lytte er at åbne sind
for tankers myriader.
At lytte er at trænge ind
bag golde glasfacader.

Kaj Lillienskjold, 75 år 3. august
Anker Lundegaard, 80 år 15. august
Alice Nabe-Nielsen, 70 år 17. august
Irma Pedersen, 85 år 6. sept.

At lytte er at give knus,
hvis ordene bli'r borte.
At lytte er en engels sus
igennem stille porte.

Lørdag 2. juli kl. 14.30 Natasja
Ilona Jensen og Martin BakJensen

Bjarne Bjørn Nielsen, 2009

Klub 14
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Karla Larsen, 85 år 10. juli
Per Svendsen, 75 år 15. juli
Birthe Thomassen, 75 år 26. juli
Asger Engberg, 80 år 29. juli

At lytte er at spørge ind,
til livets store gåde.
At lytte er at tørre kind,
hvis øjnene bli'r våde.

At lytte er at skabe fred
i et uroligt hjerte.
At lytte er, med kærlighed,
at lindre sorg og smerte.

Klub 14 har lige holdt generalforsamling, og der var nyvalg til bestyrelsen,
da Heidi L Andersen og Emilie Munch
ikke modtog genvalg. Den nye bestyrelse består nu af: Morten Thomsen (formand), Anders Skagen (kasserer), Line
Trier Jensen, Mia-Linn Larsen og Anders Kjelgaard. Andreas Højmark er
selvskrevet medlem og Lars Midtgaard
er med fra Menighedsrådet.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over
arbejdet

Fødselsdage

Bryllup

Lørdag 9. juli kl. 13.30 Kirsten
Johansen og Brian Christensen.
Vielsen finder sted i Brovst
Baptistkirke.
Lørdag 13. august kl. 13.30 vies
Lone Hayes til Finn Daugaard i
Bethelkirken
Margaret del Carmen
Nunez Varela og Asbjørn Christensen blev viet på Aalborg Rådhus
den 21. maj og kirkelig velsignet i
Bethelkirken den 18. juni.

Medlem af
Nørresundby Baptistmenighed

Ny
Kristendomsklasse
Orienteringsmøde
afholdes i
Bethelkirken
tirsdag 23. august
kl. 16.30
Forældre og de unge, som skal deltage i vinterens kristendomsundervisning indbydes til orienteringsmøde.
Kontakt allerede nu Lars Midtgaard, så der kan tilrettelægges
undervisningsdag og indhold, samt
bestilles de materialer, der skal
anvendes.
Tilmelding senest 15. august

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

Åstedet

Menigheden
ønsker tillykke

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

Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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Smag på verden.

Spejderne i Aalborg 1.:

Elektroniske
nyhedstjenester
Benyt dig af mulighederne
for at få opdaterede
oplysninger om
„aktiviteter“ i Bethelkirken
og Baptistkirken i Danmark

Bethelnyt:

Send en tom e-mail til denne adresse:
join-bethelnyt@infobrev.dk og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv
skrive relevante nyheder m.m. til alle,
ved at sende mails til adressen:
bethelnyt@infobrev.dk
Teenagere:

Skriv dit mobilnummer på denne side:
http://teengt.dk/sms/tilmeld.php og
modtag SMS´er.
Send en tom e-mail til denne adresse:
join-mad@infobrev.dk og du tilmeldes
listen. Derefter kan du selv skrive relevante nyheder m.m. til alle, ved at
sende mails til: mad@infobrev.dk
Seniorer – Dagtræf:

Send en mail til Anker Lundegaard på
adressen malu@gvdnet.dk og bed om
at komme på Seniorlisten.
Internationals:

Skriv din e-mailadresse i feltet på
denne side:
http:/aalborginternationalfriends.dk/
#subscribe
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Send en tom e-mail til denne adresse:
join-aalborg1@infobrev.dk og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv
skrive relevante nyheder m.m. til alle,
ved at sende mails til adressen:
aalborg1@infobrev.dk

De seneste år har Danmarksgadenetværket indbudt alle, der bor i og omkring Danmarksgade til et par timers
samling på Louise Plads. De forskellige nationaliteter medbringer en af
deres nationalretter, og således „smager vi på verden“.
Lørdag 20. august indbyder netværket igen til et sådant arrangement.
Kl. 17 med bringers egen mad + lidt
ekstra, så vi får smagt på mad fra
mange kulturer og får talt med vores
nabo – eller nogen, vi ikke taler med
til daglig. Vi tænder op i grillen og kan
også tage egen grillmad med – eller
købe på stedet. Kl. 19 slår Bethelkirken
dørene op for en gospelkoncert med
„Adoro“. Kom og vær med – og lær flere
af kirkens naboer at kende.

Det ugentlige nyhedsbrev fra
Baptistkirken i Danmark (BiD):

Skriv navn og e-mailadresse på denne
side: http://www.baptistkirken.dk/
index.php?id=78
Kirkebladet

Du kan også få kirkebladet sendt som
en pdf-fil, derved hjælper du med at reducere omkostningerne med at udsende bladet med post.
Send en mail til Karsten Weng på:
ikw@home4.gvdnet.dk, eller ring til
ham på: 98 14 30 71 / 28 12 70 68 og lav
en aftale.

Undervisningsudvalget deles i to
Menighedsrådet formand
skriver om
kommunikation

Det er en svær ting. Det burde jo ikke
være tilfældet med alle de muligheder vi har i dag. Men netop de mange
muligheder, er jo med til at gøre det
svært.
I Bethelkirken er vor officielle kommunikationskanal vort blad, som
udkommer hver anden måned.
Herudover indkaldes der til forhandlingsmøder på opslag i Bethel
14 dage før mødet.
Datoen annonceres i kirkebladet.
Som en service sendes dagsordenen
ud på email på Bethelnyt, hvor der
også formidles andre informationer,
der ikke kan vente til næste blad.
Niels-Christian Gjerrild

17.-23.
juli.
Missionsstævne for
alle aldre i
Mariager
Læs mere på:
www.missionsstaevne.dk.

Det er ikke fordi vi er blevet uenige i
Undervisningsudvalget, at vi nu har
besluttet at dele udvalget i to – tværtimod! Men i U-udvalget har vi to hovedområder, vi forsøger at dække: For det
første at styrke og planlægge undervisningen i menigheden. For det andet at styrke arbejdet med smågrupperne i menigheden.
Begge disse områder ser vi som
meget vigtige i menighedens liv. Vi har
derfor set det nødvendigt, at vi i den
kommende tid sætter yderligere fokus
på disse to meget vigtige områder i
Bethelkirken. Derfor deler vi udvalget
i to, hvor det ene udvalg vil have grupperne som ansvarsområde, og det
andet vil arbejde med undervisningen.
Samtidig vil vi så arbejde hen imod at
supplere begge udvalg med nogle flere
medlemmer.
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Camilla Nørbach
skriver
om sig
selv

Jeg hedder Camilla, er 22 år og
læser til ergoterapeut på 1. år.

Min vandring med Jesus begyndte at
tage fart for nogle år siden, da en del
af mine medpatienter begyndte at falde
fra – jeg er født med cystisk fibrose.
Jeg reagerede på mange måder med
lidt af hvert, men også ved at stille
spørgsmål til livet. Gud var ikke noget
jeg forholdt mig til i mit liv, og jeg
havde det mest sådan, at jeg ikke troede på Gud – men jeg savnede ham.
Men jeg begyndte i al hemmelighed ganske stille og roligt at
søge mod Jesus.

Jeg ejede ikke en bibel på dette tidspunkt og måtte læse i biblen på internettet.
Min længsel efter Gud i mit liv blev
større og større. Da jeg sidste sommer
blev student, blev jeg meget syg, og
min læge fortalte, at de troede, jeg
kunne have en anden mulig sygdom
oven i min cystiske fibrose. Det tog
hårdt på mig, og jeg fik svært ved at
overskue mit liv. Efter ca. 60 blod prøver, der stadig ikke gav svar på, hvad
jeg kunne fejle, kom jeg i en scanner
på sygehuset, der skulle kunne give
svar på, om det var kræft, gigt eller
andet, jeg fejlede.
I den scanner ligger jeg 1 time

- og der overgiver jeg mig til Gud og
beder om, at Gud må tage over for mig.
Til gengæld ville jeg give mit liv til ham,
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uden at jeg helt selv forstod, hvad jeg
skal gøre med det løfte.
Da jeg får svar fra scanningen,
ser det ikke ud til, at der er noget alvorligt galt.

Min længsel efter Gud var nu større end
før, og jeg måtte gøre noget ved det
løfte, jeg havde givet Gud. Jeg vidste
bare ikke, hvor jeg skulle gå hen med
det løfte og havde aldrig sat mine ben
i en frikirke. Jeg havde hørt lidt om
baptistkirken og ville prøve det som en
mulighed. Hele ugen, op til jeg første
gange satte mine ben i kirken, bad jeg
om, at Gud måtte vise, at det var den
vej, jeg skulle gå – og jeg fik svar 2
gange den søndag i kirken.
Siden jeg tog den beslutning, er mit
liv blevet vendt næsten 180 grader, selv
om jeg først lige er begyndt min rejse
med Jesus.
Camilla Nørbach

Summer in Aalborg and we will continue to meet every Sundays at 17:00
at KFUM, Danmarksgade 52. It is a
good time, but sometimes we experience a little sadness, for we must
say good bye to those who have finished their time in Aalborg. Here are a
few remarks from one who is leaving:

Camilla blev døbt i Bethelkirken den
10. april.

Vild i varmen
Igen i år afholder Bethelkirken børnelejr „Vild i varmen“ fra 7.-10. aug. under ledelse af familien Würtz og en
herlig flok medarbejdere i alle aldre.
Tema: „Gud skabte verden – hvad kan
du skabe“. 40 friske børn i alderen 512 år vil fylde kirken med liv og glæde,
så bed om, at de må få nogle gode dage
med masser af gode oplevelser, som
de kan fylde i rygsækken til livets videre rejse – og så håber vi selvfølgelig
at se de fleste igen i Børnekirken om
søndagen eller til spejder om tirsdagen! Har du bagt en kage for meget,
eller vil du støtte dette fantastiske tilbud på anden måde, så kan du jo prøve
at kigge indenfor.

My name is Baptiste, I am
22 and I come from southern
France. I have been living as a foreign
student in Aalborg for 9 months and it
is now time for me to go back home.
My spiritual experience here in Denmark was such a fruitful one. I had a
real opportunity to live by faith, relying
on God at every moment. He revealed
Himself to me, walking by my side
during tough times and blessing me
abundantly. I am also thankful that I
could join for a while the christian
fellowship of Bethel, its gospel choir,
as well as the international fellowship
of Koinonia. I have met quite a lot of
brothers and sisters in Christ, who
showed me that His body really has
no boundaries. Let's praise Him for
that!
Lee Hanson

Koinonia

Sommeren over vil vi fortsat mødes om
søndagen kl. 17 hos KFUM i Danmarkgade 52. Det er dejligt, men i sommertider er vi lidt triste, for vi må ind i mellem tage afsked med dem, der har afsluttet deres ophold i Aalborg. Her er
en hilsen fra én, der er rejst hjem:
Mit navn er Baptiste. Jeg er 22 år og
kommer fra Sydfrankrig. Jeg har levet
som udvekslingsstudent i Aalborg i 9
måneder, og nu er det tid for mig at
vende hjem. Min spirituelle udvikling
har været virkelig frugtbar her i Danmark. Jeg har haft rig mulighed for at
leve i tro og stole på Gud til hver en
tid. Han viste sig for mig, gik ved min
side gennem tunge tider og velsignede
mig i overflod. Jeg er også taknemmelig for, at jeg for en tid kunne være med
i det kristne fællesskab i Bethelkirken,
i gospelkoret og i det internationale
fællesskab i Koinonia. Jeg har mødt
ganske mange brødre og søstre i
Kristus, som viste mig, at Hans krop
ikke har nogen grænser. Lad os prise
ham for det!
Lee Hanson

KFUM, Danmarksgade 52.hvor de internationales gudstjenester holdes.
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Camilla Nørbach
skriver
om sig
selv

Jeg hedder Camilla, er 22 år og
læser til ergoterapeut på 1. år.

Min vandring med Jesus begyndte at
tage fart for nogle år siden, da en del
af mine medpatienter begyndte at falde
fra – jeg er født med cystisk fibrose.
Jeg reagerede på mange måder med
lidt af hvert, men også ved at stille
spørgsmål til livet. Gud var ikke noget
jeg forholdt mig til i mit liv, og jeg
havde det mest sådan, at jeg ikke troede på Gud – men jeg savnede ham.
Men jeg begyndte i al hemmelighed ganske stille og roligt at
søge mod Jesus.

Jeg ejede ikke en bibel på dette tidspunkt og måtte læse i biblen på internettet.
Min længsel efter Gud i mit liv blev
større og større. Da jeg sidste sommer
blev student, blev jeg meget syg, og
min læge fortalte, at de troede, jeg
kunne have en anden mulig sygdom
oven i min cystiske fibrose. Det tog
hårdt på mig, og jeg fik svært ved at
overskue mit liv. Efter ca. 60 blod prøver, der stadig ikke gav svar på, hvad
jeg kunne fejle, kom jeg i en scanner
på sygehuset, der skulle kunne give
svar på, om det var kræft, gigt eller
andet, jeg fejlede.
I den scanner ligger jeg 1 time

- og der overgiver jeg mig til Gud og
beder om, at Gud må tage over for mig.
Til gengæld ville jeg give mit liv til ham,
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uden at jeg helt selv forstod, hvad jeg
skal gøre med det løfte.
Da jeg får svar fra scanningen,
ser det ikke ud til, at der er noget alvorligt galt.

Min længsel efter Gud var nu større end
før, og jeg måtte gøre noget ved det
løfte, jeg havde givet Gud. Jeg vidste
bare ikke, hvor jeg skulle gå hen med
det løfte og havde aldrig sat mine ben
i en frikirke. Jeg havde hørt lidt om
baptistkirken og ville prøve det som en
mulighed. Hele ugen, op til jeg første
gange satte mine ben i kirken, bad jeg
om, at Gud måtte vise, at det var den
vej, jeg skulle gå – og jeg fik svar 2
gange den søndag i kirken.
Siden jeg tog den beslutning, er mit
liv blevet vendt næsten 180 grader, selv
om jeg først lige er begyndt min rejse
med Jesus.
Camilla Nørbach
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en hilsen fra én, der er rejst hjem:
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Smag på verden.

Spejderne i Aalborg 1.:

Elektroniske
nyhedstjenester
Benyt dig af mulighederne
for at få opdaterede
oplysninger om
„aktiviteter“ i Bethelkirken
og Baptistkirken i Danmark

Bethelnyt:

Send en tom e-mail til denne adresse:
join-bethelnyt@infobrev.dk og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv
skrive relevante nyheder m.m. til alle,
ved at sende mails til adressen:
bethelnyt@infobrev.dk
Teenagere:

Skriv dit mobilnummer på denne side:
http://teengt.dk/sms/tilmeld.php og
modtag SMS´er.
Send en tom e-mail til denne adresse:
join-mad@infobrev.dk og du tilmeldes
listen. Derefter kan du selv skrive relevante nyheder m.m. til alle, ved at
sende mails til: mad@infobrev.dk
Seniorer – Dagtræf:

Send en mail til Anker Lundegaard på
adressen malu@gvdnet.dk og bed om
at komme på Seniorlisten.
Internationals:

Skriv din e-mailadresse i feltet på
denne side:
http:/aalborginternationalfriends.dk/
#subscribe
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Send en tom e-mail til denne adresse:
join-aalborg1@infobrev.dk og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv
skrive relevante nyheder m.m. til alle,
ved at sende mails til adressen:
aalborg1@infobrev.dk

De seneste år har Danmarksgadenetværket indbudt alle, der bor i og omkring Danmarksgade til et par timers
samling på Louise Plads. De forskellige nationaliteter medbringer en af
deres nationalretter, og således „smager vi på verden“.
Lørdag 20. august indbyder netværket igen til et sådant arrangement.
Kl. 17 med bringers egen mad + lidt
ekstra, så vi får smagt på mad fra
mange kulturer og får talt med vores
nabo – eller nogen, vi ikke taler med
til daglig. Vi tænder op i grillen og kan
også tage egen grillmad med – eller
købe på stedet. Kl. 19 slår Bethelkirken
dørene op for en gospelkoncert med
„Adoro“. Kom og vær med – og lær flere
af kirkens naboer at kende.

Det ugentlige nyhedsbrev fra
Baptistkirken i Danmark (BiD):

Skriv navn og e-mailadresse på denne
side: http://www.baptistkirken.dk/
index.php?id=78
Kirkebladet

Du kan også få kirkebladet sendt som
en pdf-fil, derved hjælper du med at reducere omkostningerne med at udsende bladet med post.
Send en mail til Karsten Weng på:
ikw@home4.gvdnet.dk, eller ring til
ham på: 98 14 30 71 / 28 12 70 68 og lav
en aftale.

Undervisningsudvalget deles i to
Menighedsrådet formand
skriver om
kommunikation

Det er en svær ting. Det burde jo ikke
være tilfældet med alle de muligheder vi har i dag. Men netop de mange
muligheder, er jo med til at gøre det
svært.
I Bethelkirken er vor officielle kommunikationskanal vort blad, som
udkommer hver anden måned.
Herudover indkaldes der til forhandlingsmøder på opslag i Bethel
14 dage før mødet.
Datoen annonceres i kirkebladet.
Som en service sendes dagsordenen
ud på email på Bethelnyt, hvor der
også formidles andre informationer,
der ikke kan vente til næste blad.
Niels-Christian Gjerrild

17.-23.
juli.
Missionsstævne for
alle aldre i
Mariager
Læs mere på:
www.missionsstaevne.dk.

Det er ikke fordi vi er blevet uenige i
Undervisningsudvalget, at vi nu har
besluttet at dele udvalget i to – tværtimod! Men i U-udvalget har vi to hovedområder, vi forsøger at dække: For det
første at styrke og planlægge undervisningen i menigheden. For det andet at styrke arbejdet med smågrupperne i menigheden.
Begge disse områder ser vi som
meget vigtige i menighedens liv. Vi har
derfor set det nødvendigt, at vi i den
kommende tid sætter yderligere fokus
på disse to meget vigtige områder i
Bethelkirken. Derfor deler vi udvalget
i to, hvor det ene udvalg vil have grupperne som ansvarsområde, og det
andet vil arbejde med undervisningen.
Samtidig vil vi så arbejde hen imod at
supplere begge udvalg med nogle flere
medlemmer.
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Menighedsweekend
26.-28. august

At lytte
At lytte er at holde mund,
indtil den anden tier.
At lytte er, i denne stund,
at slippe fantasier.

Tema:
Komme
dit rige

mærkedage

-et dagligt
jordnært
projekt

Læs orienteringen om weekenden
i maj/juni kirkebladet og få en brochure i kirken med yderligere oplysninger om program og tilmelding, eller kontakt Søren Næsby, telf.
21 94 26 21
Sted: Virksundcentret

At lytte er at åbne sind
for tankers myriader.
At lytte er at trænge ind
bag golde glasfacader.

Kaj Lillienskjold, 75 år 3. august
Anker Lundegaard, 80 år 15. august
Alice Nabe-Nielsen, 70 år 17. august
Irma Pedersen, 85 år 6. sept.

At lytte er at give knus,
hvis ordene bli'r borte.
At lytte er en engels sus
igennem stille porte.

Lørdag 2. juli kl. 14.30 Natasja
Ilona Jensen og Martin BakJensen

Bjarne Bjørn Nielsen, 2009

Klub 14
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Karla Larsen, 85 år 10. juli
Per Svendsen, 75 år 15. juli
Birthe Thomassen, 75 år 26. juli
Asger Engberg, 80 år 29. juli

At lytte er at spørge ind,
til livets store gåde.
At lytte er at tørre kind,
hvis øjnene bli'r våde.

At lytte er at skabe fred
i et uroligt hjerte.
At lytte er, med kærlighed,
at lindre sorg og smerte.

Klub 14 har lige holdt generalforsamling, og der var nyvalg til bestyrelsen,
da Heidi L Andersen og Emilie Munch
ikke modtog genvalg. Den nye bestyrelse består nu af: Morten Thomsen (formand), Anders Skagen (kasserer), Line
Trier Jensen, Mia-Linn Larsen og Anders Kjelgaard. Andreas Højmark er
selvskrevet medlem og Lars Midtgaard
er med fra Menighedsrådet.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over
arbejdet

Fødselsdage

Bryllup

Lørdag 9. juli kl. 13.30 Kirsten
Johansen og Brian Christensen.
Vielsen finder sted i Brovst
Baptistkirke.
Lørdag 13. august kl. 13.30 vies
Lone Hayes til Finn Daugaard i
Bethelkirken
Margaret del Carmen
Nunez Varela og Asbjørn Christensen blev viet på Aalborg Rådhus
den 21. maj og kirkelig velsignet i
Bethelkirken den 18. juni.

Medlem af
Nørresundby Baptistmenighed

Ny
Kristendomsklasse
Orienteringsmøde
afholdes i
Bethelkirken
tirsdag 23. august
kl. 16.30
Forældre og de unge, som skal deltage i vinterens kristendomsundervisning indbydes til orienteringsmøde.
Kontakt allerede nu Lars Midtgaard, så der kan tilrettelægges
undervisningsdag og indhold, samt
bestilles de materialer, der skal
anvendes.
Tilmelding senest 15. august

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

Åstedet

Menigheden
ønsker tillykke

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

Gospelkor
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30
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Kvindestævne i
Bethelkirken
Torsdag 1. sept.

Bøn
Guds hellige Ånd! Lær mig at
stole på dit nærvær, din inspiration, din glæde.
Guds hellige Ånd! Du som
kommer og går, du som blæser
hvor du vil: kom ind i mit liv i
dag, sådan at det første pinseunder kan blive synligt igen!
Giv mig nye øjne, sådan at jeg
ser på alt med et fornyet sind.
Guds Hellige Ånd, jeg overgiver mig til dig, forvandl mig,
form mig, giv også mig dine
gaver, lad alt hvad jeg gør,
være ledet af dig.
Ukendt forfatter

Program:

Bogsalget er
åbent den anden
søndag i hver
måned samt ved
særlige
anledninger.
Medarbejdere i „bogsalget“ er Søren Lunding Andersen, Trine Engbo
Søresen og Lene Kjeldgaard. Kontaktperson til bogsalget: Søren Lunding Andersen

Kulturnat
Fredag den 2.
september fejrer
Aalborg Kulturnat
med temaet:
„Den røde tråd“.
Vi får besøg af et
gospelkor fra Hjørring
under ledelse af Andreas
Matthew.
Flere informationer i
næste blad.
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børnekirken
Børnekirken holder
sommerferie fra og med
søndag den 10. juli til og
med søndag den 7. august.
Børnene er dog velkomne til at gå ind
i menighedssalen under gudstjenesterne og benytte sig af de børneaktiviteter, der er i skabet, bare de og/
eller deres forældre sørger for at rydde
op igen efter brug.
Lola Skagen

9.30 Formiddagskaffe
10.00 Velkomst
Andagt ved Chresten Eskildsen.
Foredrag af journalist Tania Maria Lüders Rusbjerg. Emne: „Mission Østs arbejde i Armenien“
12.00 Middag
13.30 Forretningsmøde og kaffe
15.00 Klaus Abildgaard fortæller om
sit arbejde i Frelsens Hær.
17.00 Afslutning
Pris: 200 kr.
Tilæmelding senest 22. aug. til:

Birthe Nielsen / 98 16 48 20 / mail:
beth.n@stofanet.dk, eller
Hanne Eskildsen / 98 14 96 12 / mail:
hanneesk@gmail.com
Se nærmere oplysninger på opslagstavlen i kirken.

Hjælpere søges..
Skønt vi ingen kvindekreds har i Bethelkirken, er vi nogle, som godt kan lide
at tage til kvindestævner rundt omkring. Sidste år var det i Brovst med
ca.100 deltagere, hvor vi blev opfordret
til at invitere til vores kirke i år.
Derfor vil vi opfordre Bethels kvinder
til at deltage i stævnet, også selv om
man aldrig har været med før.
Desuden vil vi bede om hjælp til praktiske ting, da vi skal stå for dagens
måltider – middagen bestiller vi udefra.
Og her må stærke duelige mænd også
gerne byde ind. Vi tror på, vi kan få en
god og indholdsrig dag ved at være
værter for sådant et arrangement, men
det kræver jeres hjælp og støtte. Meld
gerne tilbage til én af os snarest muligt.
Kærlig hilsen Margit C/ Birthe N/
Mirjam L/ Esther J/ Hanne E.

aktive
spejdere
I skrivende stund er
spejdernes forårssæson
ved at være slut.
Vi har haft et dejligt forår for både spejdere og førere. Førerne var i påsken til
Førerstævne på Rebild Efterskole, hvor
vi begyndte at arbejde med en udviklingsplan for kredsen. Vi ser frem til,
hvad resultatet bliver, og glæder os til
at arbejde med de fokusområder, vi i
kredsen har valgt.

Både små og store
spejdere skal af sted på
sommerlejr.
Familiespejd var på sommerlejr i Kristihimmelfartferien og havde nogle
dejlige dage i Dronninglund. De store
har delt lejren i 2 dele. Først en weekend i Zoo 25.- 26. juni sammen med
spejdere fra de andre spejderkorps, og
derefter en kanotur ned ad Gudenåen
fra 26.juni til 1. juli.

I år er der
verdensjamboree i
Sverige i uge 30
- hvor 4 af vores spejdere deltager sammen med ca. 38.000 spejdere fra andre
lande. Vi håber, alle får en rigtig god
tur.
Efter sommerferien starter vi igen
den 23. august med et fællesmøde på
Birkeborg.
Jette Nijland-Gjerrild
Læs mere om verdensjamboreen
på den officielle hjemmeside:
www.wsj2011.dk
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nu så unaturligt et spørgsmål i dag,
hvor man vel godt i visse tilfælde kunne
fristes til at overveje, om et menneske
er troende eller etnisk kristen.

Gør du så noget ved det?
Jeg fik engang det spørgsmål af et
meget aktivt medlem af Indre Mission.
At gøre noget ved det, betød for ham
at være aktiv og bekendende, og det
synes jeg er godt at holde sig for øje
også som Baptist-kristen. Ordet Mission falder mig naturligt at nævne, ikke
mindst med tanke på menighedens
historiske indsats på netop det felt.
Mulighederne har ændret sig væsentligt, og hvem vil synes, at flere årlige
missionsuger eller teltmøder i byens
tæt befolkede boligområder er vejen for
mission i dag? Næppe mange, og der
findes da også rigtig mange andre
måder at drive mission på, og det er
virkelig en udfordring til os alle. For
ser vi på udviklingen i menighedens
arbejde, må vi ofte konstatere, at
mange aktive nyskabelser ikke altid
blev formuleret ved menighedsrådets
bord, men lige så ofte udsprang fra
græsrødderne!

lad det bare komme til udtryk, når du
har overvejet mine egne oplevelser og
de få emner, som jeg har tilladt mig at
pege på.
Trier Jensen - tribo@gvdnet.dk

Kirkevandringen i
maj

På vej fra Katolsk Kirke til Budolfi Kirke

På vej fra Budolfi Kirke til Bethelkirken

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

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

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

Chresten Eskildsen byder velkommen
til Bethelkirken

Menighedens præster:

Vision:
Mission:

Meninger brydes
Og så må meningerne brydes – i frihed og med ansvar, så det brager! Og
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„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.

Kommer du der så?
Jo, vist kan der være risiko ved at bekende sit kirkelige/menighedsmæssige
tilhørsforhold, for det resulterede for
mig i ovennævnte spørgsmål, stillet af
en folkekirkepræst. Hvis svaret havde
været et nej, ville det vel have været
naturligt at følge op med: Hvorfor ikke?
I menneskers udvikling kan der let forekomme situationer, hvor vi kan føle os
fremmedgjort i forhold til udviklingen
i menighedens fællesskab, så vi kan
fristes til at fravælge i større eller mindre grad, men hvem påvirker det i realiteten mest?

værdigrundlag

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
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AUGUST

Lø. 2. 14.30 Bryllup / Natasja Ilona Jensen
og Martin Bak-Jensen vies i
Bethelkirken
Sø. 3. 10.30 Gudstjeneste/ Nadver
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
Lø. 9. 13.30 Bryllup / Kirsten Johansen og
Brian Christensen vies i Brovst
Baptistkirke

Sø. 7. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
13.00 Start på „Vild i Varmen“
17.00 Engelsk gudstjeneste
Ma. 8. 9.00 „Vild i Varmen“
Ti. 9. 9.00 „Vild i Varmen“
On.10. 9.00 „Vild i Varmen“
Lø. 13. 13.30 Bryllup / Lone Hayes og Finn
Daugaard i Bethelkirken

Sø. 10. 10.30 Gudstjeneste/ Nadver
17.00 Engelsk Gudstjeneste

Sø. 14. 10.30
17.00
To. 18. 19.30
Lø.20. 17.30
19.00

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Bønnelegestue
„Smag på Verden“
Gospelkoncert

Sø. 21. 10.30
17.00
Ti. 23. 16.30
Fr. 26. 18.00
Lø.27.

Gudstjeneste
Engelsk gudstjeneste
Info om Kristendomsklassen
Menighedsweekend
Menighedsweekend

Sø. 17. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 24. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 31. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

Missionsstævne i
Mariager 17.-23. juli

Sø.28. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
On.31. 19.00 Aktivitetsrådsmøde

Søndag kl. 16 Stævneåbning
Søndag kl. 19.30

Tema: „Herlighed her og nu“
Mandag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i forskellighed“
Tirsdag kl. 19.30.

Tema: „Herlighed i ordet“
Onsdag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i musik“
Torsdag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i fremtiden“
Fredag kl. 19.30

Tema: „Herlighed i hele verden“

SEPT.
To. 1. 9.30 Kvindestævne / se omtale
Sø. 4. 9.30 Gudstjeneste/Nadver
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk Gudstjeneste
19.10 Teen-GT
Indsamling til Nødhjælp

2 0 1 1

Hvilke
spor
ønsker vi
at sætte?
Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse – af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor
sætter vi alle. Spørgsmålet er, hvad vi
gerne vil med vores tilværelse, og dermed hvilke spor vi vil efterlade.
Med vor menigheds historie i rimelig
frisk erindring kunne der peges på rigtig mange spor, som vore forfædre har
sat og derved påvirket eftertiden og
dermed os i dag. Det er en kendsgerning, at vores opvækst og vores historie er vores arv, som vi må tage med
os og give videre.

Udvikling
Udviklingen i de mange år har helt
naturligt udvirket, at der også er
mange værdifulde ting, som vi har mistet undervejs. Eksempelvis er ordet

omvendelse ikke rigtig et begreb, som
vi taler meget om, vel sagtens fordi det
kan virke lidt gammeldags og hører
hjemme i en tid, hvor en omvendelse
var lig med en personlig oplevelse og
for nogle en komplet anderledes livsførelse. Men uanset det, så er et ja til
Jesus Kristus som frelser og herre stadig en omvendelse fra sig selv til en
tilværelse med et anderledes sigte med
sit liv.

Bøn
En anden ting er bønnen, som ifl. Merete Engels bog: Bibelen & Koranen –
ligheder og forskelle – er en vigtig del
af det religiøse liv for både jøder, kristne
og muslimer. Men – stadig ifl. Merete
Engel: „Tidligere var bønnen et fast ritual i mange kristne familier – morgenbøn, bordbøn og aftenbøn. I dag anses
bøn – bortset fra i gudstjenesten – for
at være en privatsag mellem det enkelte menneske og Gud.“ En meget
generel påstand, ja, men vel en overvejelse værd!

Er du troende?
Hvornår er du sidst blevet præsenteret for det spørgsmål? Jeg blev det i
1977 på et engelsk marked, hvor nogle
unge kristne solgte kristen litteratur.
Jeg præsenterede mig glad som dansker og baptist, og så faldt spørgsmålet! Mit svar var – selvfølgelig - et ja,
men jeg har aldrig glemt den situation,
som for mig var så uventet. Men er det

