september
o k t o b e r

SEPTEMBER

OKTOBER

To.

Sø. 2.

Fr.

1. 9 .30 Nordjysk Kvindestævne
19.30 Bønnelegestue
2. 20.15 Kulturnat / Gospelkoncert på
Gl. Torv med „Just Gospel“

Sø. 4.

To.

9.30 Gudstjeneste/ Nadver
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
8. 14.00 Dagtræf / Jens Dige

Sø. 11.

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste / Nadver
17.00 Engelsk gudstjeneste
On. 14. 18.00 Start på Alpha-kursus
To. 15. 19.30 Bønnelegestue/forbønsteamet
Sø. 18.

9.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
Menighedens fødselsdagsfejring
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 6. 14.00 Dagtræf / Ove Jensen
Sø. 9.

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste / Nadver
17.00 Engelsk gudstjeneste
To. 13. 19.30 Bønnelegestue
Fr. 14. 19.00 Livsstilsaften / BAM
Sø. 16. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste / Dåb
13.00 Menighedsmøde
17.00 Engelsk gudstjeneste
On. 21. 19.00 Bønnevandring

Sø. 23. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
On. 26. 19.00 Aktivitetsrådsmøde
To. 27. 19.30 Bønnelegestue

Sø. 25. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Fælleskirkelig samling på
„Skråen“ med Peter
Holmsgaard
To. 29. 19.30 Bønnelegestue

Sø. 30.

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk Gudstjeneste
19.00 Fælles samling i Bethaniakirken med bønnevandring

NOVEMBER
To. 3. 14.00 Dagtræf Karin L. Christiansen
Sø. 6. 9.30 Alle Helgens Dag
Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
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Vi skal lære,
mens vi går sammen
I løbet af foråret har
menighedsrådet arbejdet på
en plan for, hvordan vi
styrker fællesskabet indadtil
og udrustes til at gøre
en forskel i den by, vi er en
del af.
Planen blev præsenteret for
menigheden lige inden
sommerferien, og de tre
hovedmænd bag planen,
Niels-Christian Gjerrild,
Lars Midtgaard og
Verner Bak, uddyber her dens
indhold.

Let at blive
- og attraktivt at være
„Planen er en naturlig kulmination på
de mange samtaler, vi har haft i menighedsrådet og kommer i naturlig forlængelse af den udvikling, vi som menighed befinder os i“, fortæller Lars
Midtgaard. „Vi oplever et behov for at
styrke vores fællesskab indadtil og
blive mere inkluderende – altså et fokus på IND dimensionen. Samtidig
oplever vi et behov for en mere målret-

tet og struktureret undervisning i menigheden – altså et fokus også på OP
dimensionen.“
Niels-Christian Gjerrild fortsætter: „Vi
har hørt flere sige, at de er blevet rigtig godt modtaget, når de er kommet
til vores kirke, men at det har været
vanskeligere at finde ind i fællesskabet. Det er ikke blevet lettere i takt med,
at vi også er blevet flere, og det er vi
nødt til at gøre noget ved. Det skal være
let at blive og attraktivt at være en del
af fællesskabet.“

Ombrydning af nogle
strukturer
Det er på IND og OP dimensionerne, at
der i første omgang sættes ind. Der skal
bl.a. etableres et Velkomstteam, der har
særligt fokus på at tage sig af de men-

nesker, der kommer til vores kirke og
sørge for, at de bliver ledt hen til andre ressourcepersoner i menigheden –
et Netværksteam, der kan inddrage
dem i fællesskabet. Netværksteamet
skal bl.a. have fokus på menighedsgrupperne. „Grupperne er en livsnerve
i vores menighed, og der er brug for et
team, der har styr på, om mennesker i
vores menighed bliver tilknyttet en
mindre gruppe, og som kan kanalisere
nye ind i fællesskabsgrupper“, siger
Niels-Christian. Verner Bak supplerer:
„De to teams udvikles bl.a. ud fra flokken af menighedstjenere men har naturligvis brug for at supplere sig med
flere personer, der har lyst til at gå ind
i lige præcis de funktioner.“

ning og træning“, forklarer Niels-Christian. „Men vi har brug for at blive styrket på nogle af de områder, hvor vi er
knap så stærke, sådan at vi står styrkede til at lave endnu flere målrettede
tiltag i vores by.“

Det overordnede slogan
for planen er

Styrkelse af den enkeltes
tjeneste
Et øget fokus på undervisningen – OP
dimensionen – skal styrke os til som
menighed hele tiden at være i træning,
og udruste os til at kunne gå UD. Planen er, at der én gang om måneden
skal være undervisning med fokus på
udrustning ifht. den enkeltes tjeneste
eller behov. „Undervisningen er ikke
nødvendigvis for alle på én gang men
vil være mere differentieret og målrettet forskellige behov/tjenester“, fortæller Lars. Derudover vil der være fokus
på undervisningen i grupperne. Som
en konsekvens deraf er undervisningsudvalget blevet delt i to. Det ene udvalg bliver en del af Netværksteamet
med fokus på grupperne, det andet
udvalg arbejder med undervisning
målrettet menigheden.

En bedre brug af
ressourcerne
Til spørgsmålet om, hvor ressourcerne
skal komme fra, er de alle tre fortrøstningsfulde. „Vi skal ind og arbejde med
at redefinere opgaverne mere specifikt.
Strukturen skal være fleksibel. Hvis
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man er god til at tage imod folk, skal
man ikke nødvendigvis også stå for at
tælle offerindsamlingen“, siger Verner
Bak. „Man skal have lov til at hellige
sig det, man er god til og har lyst til.
Derved bliver opgaverne meningsfulde
for den enkelte, og på den måde giver
vi mulighed for, at flere kommer i tjeneste“ supplerer Niels-Christian, og
Lars fortsætter: „Vi har byggestenene
til at være kirke her, hvor vi er. Det, vi
skal finde ud af nu, er, hvordan de ser
ud og hvordan vi får dem i brug.“

Hvad er vores
eksistensberettigelse?
Indtil nu har planen meget drejet sig
om IND og OP dimensionerne, men
man skal ikke tage fejl af, at det dermed ikke drejer sig om at nå ud til verden omkring os, som det også står i
vores vision – altså UD dimensionen.
„De ting, vi allerede nu har i gang som
udadvendte, fortsætter naturligvis samtidig med, at vi har et øget fokus på
relationerne indadtil samt undervis

„Vi lærer, mens vi går sammen“, og
kulminationen på denne proces ligger
ved menighedsweekenden i 2012, hvor
der igangsættes en udadrettet kampagne. „Vi har fået et profetisk ord om
at være kirke i midtbyen. Hvad betyder det helt konkret? Vores eksistensberettigelse er, ifølge vores missionserklæring, at nå UD med Guds ord, men
hvad er det for et konkret fokus, vi som
menighed skal have? Det er ét af de
svar, vi vil søge i den proces, som vi
har sat i gang med vores plan“, slutter Lars.
Lola Skagen

IND er relationen
indad i menigheden.
OP er relationen
opad til Gud.

UD er relationen
udad mod verden.
Begreberne stammer fra trekantmodellen i Lifeshapes/Livsmønstre.

Drengedag...
I 2008 kaldte Jesus mig til at følge Ham,
og i 2010 kaldte han mig til at starte
Drengedag…
Drengedag er en event
- en vigtig dag, hvor jeg og mine to medledere, Jonas Munch og Johannes

Würtz, samler kirkens drenge i 12 til
14-års-alderen i kirken. Normalt er vi
10, der mødes, 3 ledere og 7 „drenge“,
og når det sker, er der virkelig mulighed for drengeting!
Vi spiller for det meste fodbold, vi
spiser mad sammen (pizza, sandwich,
pasta med kødsovs), vi ser nogle gange
film, leger lege og meget andet. Sidste
gang var vi i biografen, hvor vi så Biler
2, vi spillede basket, spiste mad, legede
„Morder“ og havde egentlig bare en
god drengetid sammen.
Der er én ting, som gør vores
Drengedage unikke…
Noget, som samler os, styrker os og
udvikler os… Noget som er vigtigere
end alt det andet… - og det er vores
andagter. Hver gang har vi nemlig et
bibelstudie, hvor vi læser Bibelen, diskuterer og beder sammen. I denne tid
går vi igennem Filipperbrevet, og vi
mærker tydeligt drengene tage tingene
til sig.
Vi har nu holdt „drengedag“ omkring
10 gange, og vi er langt fra færdige…
I fremtiden er planen at holde „drenge
dag“ en gang om måneden. Vi har en
facebook-gruppe, og vi sender sms'er
rundt, så alle hele tiden er opdateret.
Sidste gang tog en af drengene en ven
med, og vi håber på at se mere af dette.
„Drengedag“ har ført til, at „Pigedag“
nu også er startet og i stadig udvikling. Måske man en dag kan slå det
sammen? (Når drengene er modne nok
til at møde piger… Haha…)
Jesus frelste mig ved først at give
mig venskaber i kirken. Derefter hørte
jeg om Jesus, og Han vandt min tillid.
Dette er også drømmen for disse
drenge: at de må få venskaber i kirken,
så de har lyst til at komme, og så de
kan høre om Jesus, møde Ham og give
deres liv til Ham. Dette er vores drøm
og motiv: at se dem vokse i troen.
Rasmus Jonstrup Hansen.
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Nyt
program
for Væksthus
Den fælleskirkelige
menighedsskole

Kulturnat-gospel
fra Bethelkirken til
Gammel Torv
I Bethelkirken hænger Kulturnat og
gospel traditionelt uløseligt sammen,
og vi tror, at vi kan bevare DEN RØDE
TRÅD i den tradition, når vi med stolthed og stor glæde kan indbyde til koncert kl. 20.15-21.00 med koret JUST
Gospel.
Koret har en kvalitet og et ry, der gør,
at vi tør forlade vores trygge hjemmebane i Bethelkirken og flytte op på
scenen i midtbyen. Koret, der har base
i Hjørring, ledes af den rutinerede korleder, Andreas Matthew -– ja det er den
familie – og blandt solisterne kan
nævnes Laura kendt fra X-faktor og
Randi Gislason , der er uddannet sopran fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Opera Akademiet.
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Scenen er med andre ord sat til en musikalsk og medrivende oplevelse, der
sandsynligvis kan få selv Budolfis tykke
mure til at ryste!
Kom og medvirk til den gode stemning, og hør verdens bedste budskab
præsenteret med rytme og talent.

BAM
Baptisternes afholdsmission indbyder til en temaaften for alle interesserede i Bethelkirken fredag den 14.
okt kl 19. Chresten Eskildsen giver
oplæg til samtalen med temaet:
„Heller ikke jeg fordømmer dig“.
Hvordan får vi et af tidens største
problemer med misbrug på en lang
række områder vendt fra den løftede
pegefinger til den udrakte støttende
og hjælpende hånd? Der serveres
kaffe/the.

Den fælleskirkelige menighedsskole,
Væksthus, som Bethelkirken er en del
af, har nu programmet for det kommende års udbud af kurser og undervisning klar. Der er tale om et rigt og
varieret udbud af undervisningsmuligheder indenfor mange forskellige
områder.
Måske går du og overvejer at deltage
i en kort undervisningsserie hen over
efteråret eller vinter/foråret. Eller
måske har du brug for kvalificeret
ledertræning. Eller går du og tumler
med et kald og en rumlende mavefornemmelse omkring en fremtidig
præstetjeneste? I alle disse tilfælde har
Væksthus noget at tilbyde dig!
Tag den nye brochure i kirken og
undersøg nærmere. Eller tag en snak
med Lars Midtgaard, præst i Bethel
kirken.

NYT ALPHA
kursus strarter
14. sept. kl. 18
Alle nye kristne, nye kirke- gængere
og dem, som gerne vil have de grundlæggende kristne principper frisket
op, og som gerne vil udforske kristendommen, er velkommen til 11 undervisningsaftener. Brochure i kirken.
Tilmelding: Lars Midtgaard

Undervisnings
udvalget har delt
sig i to grupper
1. Undervisningsudvalg
Den ene del fastholder navnet „undervisningsudvalg“ og vil fokusere mere
målrettet på undervisning og udrustning. Dette udvalg består af: Lars
Midtgaard, Hanne og Klaus Munch
samt Susanne og Peter Würtz, som er
nye i udvalget.

2. Netværksteam
Den anden del kalder vi „netværksteam“ , og her vil vi fokusere på at styrke arbejdet i menighedsgrupperne ikke bare i bibelgrupperne, men også
mange andre former for grupper, som
feks. spejdergrupper, ungdomsgrupper, internationale grupper osv.
Det er vigtigt, at så mange som vil
bliver tilbudt at være en del af et
mindre netværk. Det gælder både den
eksisterende menighed og nye, som
kommer til vor menighed.
Dette udvalg består af: Chresten
Eskildsen, Hanne og John Larsen,
samt Jette og Manfred Hansen, Signe
og Mads Leth, Mia-Linn Larsen og Lea
Kjeldgaard, som alle er nye i udvalget.
Har du gode ideer og forslag til udvalgene, eller har du lyst til at være
med til at løse nogle af de opgaver,
der skal arbejdes med, så kontakt
frimodigt nogle fra udvalgene.
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aktive
spejdere
Sommeren har for
spejdernes vedkommende
budt på flere
lejroplevelser.
Den første uge af skolernes sommerferie drog 11 spejdere og førere af sted
på sommerlejr. Vi startede i Aalborg
Zoo sammen med ca. 1300 andre spejdere fra de andre korps. Dagen bød på
forskellige aktiviteter, hvor man kunne
få point og vinde en fodring af enten
isbjørnen eller surikaterne. Aftenen bød
på fælles lejrbål med underholdning fra
Sebastian Klein. Alle overnattede i telte
på savannen. Det var en spændende
oplevelse, vi håber, bliver gentaget i
fremtiden.

Efterfølgende gik
turen til Ry
-hvorfra turen gik ad Gudenåen til Bjer-

ringbro. Der var nogle enkelte forbrændte ben og skuldre, men alle havde
en god tur i kanoerne. En dejlig stille
og rolig sommerlejr, hvor vi har haft tid
til at være sammen og nyde sommeren.

Morten
Weidich
Thomsen
formand for
Klub 14

Verdensjamboree
Hvert 4. år afholdes der Verdensjamboree, og i år var det i Sverige. 4 af
vore spejdere deltog på denne lejr med
spejdere fra hele verden og har uden
tvivl fået en oplevelse for livet.

Morten skriver
aktuelt nyt om
klub 14
Sommerferie
og hvad så?
Det var netop det spørgsmål en lille flok
drenge tænkte, for et par måneder siden, og de blev ikke bare ved tanken.
De fik arrangeret såkaldte Drengedage
hen over sommeren, som blandt andet
bød på hygge, andagter, filmaften, sport
og en biograftur. Jeg synes det er utroligt dejligt at være formand for en Børne/
ungdomsforening, hvor medlemmer og
ledere tager ansvar og initiativ.
Jeg er også glad for at jeg
modtog genvalg til
formandsposten i Klub 14
- på generalforsamlingen her i foråret.
Her måtte vi tage afsked med Emilie
Munch og Heidi Andersen, som vi takker for samarbejdet i årets løb, men vi
kunne også byde velkommen til 2 nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, nemlig Line Trier Jensen og Mia-Linn Larsen. Velkommen til jer to. Jeg ser frem
mod endnu et spændene år, som blandt
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andet byder på en studietur til
Amsterdam for kirkens unge.
teenGT står også over for lidt
ændringer
- blandt andet bliver der fremover kun
1 teenGT pr. måned. Det gør vi for at
gøre plads til et nyt teenage koncept,
som starter op, når sommeren er slut,
og for at opnå den kvalitet vi ønsker at
give teenagere i vores område.
Til sidst vil jeg gerne rose hele
menigheden
- for at bakke op om det børne/unge
arbejde, der foregå i vores menighed.
Det er en velsignelse ikke at blive mødt
af en løftet finger, når vi larmer lidt,
roder lidt eller finder på en tosset ide.
Tværtimod oplever jeg i stedet, at folk
er villige til at give en hånd, og synes
det er fantastisk, når der sker noget.
Tak for det.

Menighedens
fødselsdag fejres
søndag 2. oktober
Sidste år fejrede vi menighedens 170
års stiftelse i en hel uge (170 timer).
I år fejrer vi det lidt mere ydmygt
med spisning af pålægskagemænd
mellem de to formiddagsguds tjenester.
Til gengæld skal man ikke holde sig
tilbage i offeret.
Giv en ekstra god fødselsdagsgave,
så menighedens økonomi kan få et
ekstra løft.
7

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

Se de mange
muligheder i
juli/august
kirkebladet

børnekirken
Børnekirken på
banen igen
Efter en lang sommerferie er Børnekirken tilbage igen. Selvom ingen af
børnene mente at have savnet Børnekirken i sommerferien, var de dog enige
om, at de hellere ville være i Børnekirke
end sammen med de voksne til gudstjenesten.
Flere børnekirkemedarbejdere tilsluttede sig dette - og vi glæder os til
at være sammen med endnu flere børn
i Børnekirken, hver søndag kl. 9.30.
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BAKKENS FOND

dagtræf
Torsdag 8. sept. kl. 14
Jens Dige
Foredragsholder
Aabybro
Emne:
„Humoren ligger i sproget"

I foredraget vil jeg komme nærmere ind
på, hvad humoren har betydet i mit eget
liv - på alle måder - i mangfoldige situationer ! Det handler bl.a. om retorikken - dialekten - historien - humoren
og arbejdslivet - tingene har ændret sig
meget -hjemmet og familien som arnested for den gode humor - den forløsende humor-humorens forskellige
vinkler i de enkelte landsdele-vendelbomålets helt specielle humor Arne-æ Espegaards fantastiske ordbog
-en række eksempler på, hvad der er
sagt som godmodig humor blandt lokale i alle situationer gennem årene.

Torsdag 6. okt. kl. 14
Ove Jensen
Præst
København

- har mulighed for at yde børn og
unge under 25 år og bosiddende i
det tidligere Nordjyllands Amt økonomisk støtte til skole- og studieophold eller anden aktivitet, hvorunder ansøgeren kan opleve det
kristne livssyns værdier, foretager
næste uddeling i november 2011.
Ansøgningsblanket kan fås hos fondens formand:
Ole Skagen,
Vester Vittrupvej 61, 9480 Løkken
eller ole.skagen@gmail.com
- ansøgningsfrist: 1.oktober

Nordjysk
Kvindestævne i
Bethelkirken
Torsdag 1. sept.
Tema:
J or
den er
orden
fuld af
Guds
herlighed

Emne:
„Livet og tidens gang"

Ove Jensen, der i mange år har været
præst i Kristuskirken, København vil
gennem billeder, ord og sang kommentere nogle af livets vigtigste spørgsmål på en aktuel og spændende måde. Som præst har han de allerbedste
forudsætninger for at belyse emnet, og
der venter os en aktuel eftermiddag.

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

Gospelkor
- kom og syng med
Øvelse hver
torsdag kl. 19-21.30

Deadline til næste
kirkeblad:
21. september.
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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

Bogsalget er åbent den
anden søndag i hver
måned samt ved særlige
anledninger.
Medarbejdere i „bogsalget“ er Søren
Lunding Andersen, Per Ditlev Kontaktperson til bogsalget: Søren Lunding Andersen

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

Søndag den 11. september
har vi bogudsalg med de
bøger, der i forvejen er
nedsat.

Vision:

International pastor:

Så nu får du ekstra

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

25 % rabat.

Mission:

„Den brændende
tornebusk“
kalender
CE

LM

LH

20. sept.
24./25. sept.
8. okt.
25. okt.
28./29. okt.

CE/LM/LH Præsteseminar
CE/Friweekend
CE/Sindal mghs.råd
CE/LM/LH Præsteseminar
CE/LM/LH Willow Creek
konference i København
3-4. sept.. LM/Friweekend
27. 28. sept. LM/Ferie
20.-23. okt. LM/Ferie
Hver fredag CE.LM.LH/ bøn og samkl. 8.30 vær med flere af byens præster.
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- oliepastel, 38x25 cm, 1993
af Karl Heilesen
Moses ses i en tilbedende positur
ved den brændende, ja næsten eksploderende, tornebusk og blålige
skygger kastes på den „hellige“
grund. Den brændende tornebusk
symboliserer Helligåndens flamme
- Guds nærvær blandt mennesker og
hans tale til os.
Moses synes næsten at ville favne
bålet, men holder sig alligevel på behørig afstand af det flammende nærvær. Nøjes, så at sige, med tilbedelsen. Den blå baggrundsfarve
pointerer, som i mange andre af
Heilesens motiver med kirkeligt eller bibelsk tilsnit, Guds trofasthed.

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
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