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Netværksgrupper
Det nære fællesskab

Vi er forskellige i
Bethelkirken.
I alder, personlighed, evner,
temperamenter,
interesser osv.
Men midt i
forskelligheden er
der noget, der
forener os.

Historien om Jesus har forandret og
knyttet os sammen, og troen på ham
har fået konkret betydning i vores liv.

Vi lever i en tid, hvor det nære fællesskab og den personlige kontakt ofte
glemmes. Mange oplever ensomhed,
også i større fællesskaber! Derfor tror
vi på betydningen af at høre til i en
mindre gruppe, et netværk, hvor man
kan dele erfaringer, stille spørgsmål,
udvikle relationer, dele oplevelser. Her
kan man lære hinanden bedre at kende.
Her kan den enkelte bidrage til gensidig glæde og berigelse. Her deler man
glæder og sorger. Her beder vi for hinanden, studerer Bibelen og drøfter relevante spørgsmål. Der er også tid til
hygge, kaffe, sjov og socialt samvær.
Kort sagt: Vi oplever, at fællesskabet i
en netværksgruppe er meget værdifuldt!

Grupper dag eller aften
Vi har i øjeblikket ca. 15 grupper, der
samles i hjem, enten om dagen eller
aftenen mindst en gang om måneden.
Hvis du søger efter meningsfulde relationer, nye venskaber og ønsker at
vokse i din kristne tro, så vil vi gerne
hjælpe med at finde ind i den rigtige
gruppe - eller hjælpe dig med at starte
en ny gruppe, da mange af de eksisterende grupper er„fyldt op“. Der er forskellige typer grupper – unge, familier,
mødre, ældre, internationale, o.s.v.
Nogle er små, andre er større, men fæl

les er ønsket om at støtte hinanden til
gensidig inspiration – og udfordringer,
der danner ramme om fælles initiativer og aktiviteter.

Ingen faldt igennem, ingen følte sig
udenfor, og ingen stod alene i kampen
mod livets små og store udfordringer.

Supplerer hinanden

Det er den type fællesskab vi har brug
for i Bethelkirken. Et fællesskab, hvor
der både er tid og lejlighed til at dele
liv med hinanden. Kom og vær med!
Ønsker du ikke at være mere tilknyttet
noget netværk, end du er i øjeblikket,
hører vi også gerne fra dig, så du ikke
får unødvendige henvendelser.
Du kan få flere oplysninger om
netværksgrupperne hos:

Netværksgrupperne og gudstjenesten
er to måder at være kirke på. De er forskellige, men supplerer hinanden.
Gudstjenesten er et sted, hvor du kan
samles med mange for i et stort fællesskab at være sammen med Gud, tilbede Ham og lytte til forkyndelsen.
Netværksgrupperne er et sted, hvor du
i en mindre gruppe har mulighed for
mere personlig tilegnelse, og hvor der
er plads og tid til at hjælpe hinanden
videre i den proces, som troen er.

Netværksgrupper styrker
og forbedrer fællesskabet
Med starten af to gudstjenester er der
øget fokus på netværksgrupper. Det er
sværere at „holde øje med hinanden“
– og også lettere at glide ud af fællesskabet. Ved drøftelsen af de to gudstjenester ved vort årsmødet i marts, var
det et af de områder, vi kunne forbedre.
Det forsøger vi nu, og glæder os over,
at flere tager ansvar og hjælper med
opgaven. Henvend dig til en af nedenstående personer, og vi vil forsøge at
hjælpe, så du kan vokse i dit kristne
liv gennem de nære relationer - sammen med andre.

Chresten
Eskildsen

Hanne
Larsen

John
S. Larsen

Signe Leth

Mads Leth Mia-Linn
Larsen

Lea
Gaarden

Jette
Hansen

De første menigheder
kendte fællesskabets
betydning
I Apostlenes Gerninger kapitel 2:42-47
læser vi om den første menighed i verdenshistorien. Dette skriftafsnit præciserer meget godt, hvad fællesskabet
betyder. De var fælles om alt. De delte
liv med hinanden. Sammen havde de
et helt enestående fantastisk netværk
– et åndeligt og fysisk sikkerhedsnet!
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Manfred
Hansen

Inger Vedel
skriver:

Netværksgrupper er det relevant for
folk på 70 + +?
For mig er det et spørgsmål, som kan
besvares med et klart Ja!
Det var dejligt som ny at mærke den
venlighed og imødekommenhed, jeg
blev mødt med, da jeg som 70 årig kom
i kirken første gang.
Men da jeg kort efter blev inviteret til
at komme med i en netværksgruppe
ændrede min oplevelse, af at være en
velkommen gæst i kirken, sig gradvist
til at være en oplevelse af at høre til, et sted hvor jeg i dag har personlige
venner.
Det er godt, at kunne dele sine hverdagsoplevelser, sjove, glade, alvorlige
med en mindre gruppe af mennesker,
som også har et langt livs erfaringer
at trække på
I vores gruppe følger vi ofte op på det,
som er månedens tema og læser et af
de skriftafsnit, der er henvist til i den
pågældende uge.
Trygheden i den mindre gruppe gør det
let at snakke om, hvordan det læste
skriftsted og temaet relaterer sig til den
enkeltes dagligdag.
Den omsorg for hinanden, der udvikles, når man kender hinanden godt, gør
at man godt kan være alene, men uden
at føle sig ensom.

Kairosgudstjenester for
unge over 18 år – er
kommet godt fra
start efter
sommerferien.
Vi har haft 2 gudstjenester med et gennemsnitligt deltagertal på 30. Vi glæder os til efterårets to sidste aftener i
november og december.

Netværksgrupper for
unge
Vi vil i efterår forsøge at starte netværks grupper for unge, der er gået ud
af 7. klasse. I vil alle høre nærmere, men
processen er i gang, og der sker noget. Vi glæder os til at se resultatet!
Alt i alt kan man sige, at der er liv i
kirken. For udover disse mange arrangementer, så mødes der unge i blå
uniformer – spejdere – og der mødes
børn i børnekirke hver søndag. For slet
ikke at tale om drenge- og pigedage.
Andreas Højmark Andersen

Til inspiration
for andre
grupper
Inger Vedels gruppe skriver fødselsdagshilsener til alle børn i børnekirken. En anden gruppe har lavet
mad til den internationale gudstjeneste en gang om måneden. En anden gruppe har være en tur i England for at besøge og få inspiration
fra en menighed i Brighton. Flere
grupper har arrangeret menighedsweek-ends.
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Julegospel
Torsdag 1. dec. kl. 19 indbyder Adorokoret til „julegospel og æbleskiver

Lucia-optog
Spejderne arrangerer Lucia-optog til
begge gudstjenester søndag 11. dec.

Julefrokost for
hele familien!
Fredag 16. dec kl. 18 indbyder vi til
ju- lefrokost, sammensat af nogle af menighedens bedste madfolk, og omkring
små borde i kirkesalen.
Ud over at synge nogle af julens dejlige sange, bliver der underholdning
af forskellig slags – for både voksne og
børn. Aftenen slutter med andagt ca
kl 21.
Vi vil donere overskuddet til Frelsens
Hærs julepakker, og håber, vi kan give
en rigtig god hjælp til nogle af dem i
vor by, der vil glæde sig over en ekstra
håndsrækning. Pris: Voksne kr. 100. Studerende med studiekort: kr. 75. Børn
3- 12 år: kr. 50. Man må gerne give
MEGET mere!!
Tilmelding senest 11. dec på lister i
kirken eller Kirsten Christensen
30 11 94 95, eller Joan Simonsen:
98 15 21 81

Nytårsgudsjeneste.
Årets første gudstjeneste bliver en
cafégudsjeneste søndag 1. jan. kl 16.
Kaffen står på bordene sammen med
småkager og det sidste af julens konfekt, og vort internationale fællesskab
„Koinonia“ slutter af med at servere
dejlig suppe á kr 20. Tag selv småkager og de sidste julegodter med
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200.000
kroner
Har du 200.000 kr. for
meget?
Nej, det er der sikkert ingen af os, der
har. Desværre ser det i skrivende stund
ud til at være et sådant beløb, vi kommer til at mangle i menighedens regnskab i år.
Et år, som ellers har budt på mange
udfordringer og glæder: Vi har renoveret kirkesalen og betalt den. Ungdomsrådet, menighedsrådet og andre råd
arbejder med tiltag, der vil gøre vores
menighed til et endnu bedre sted at
være for alle.

Sammen gør vi det!
Det er netop det, vi gør. Ingen af os
kunne alene bygge kirken om. Ingen
af os kunne alene betale for renoveringen. Men sammen gjorde vi det.
Ingen af os kan alene betale årets underskud. Men sammen kan vi.
Så lad os gøre det i fællesskab. Lad os
hver især give et ekstra bidrag. Lad os
gøre det i tillid til, at vi alle gør det.
Fordi - det er vi fælles om.
Har du brug for gode råd, vejledning
eller blot en samtale om din økonomi
og dit bidrag til menigheden, så kontakt en fra økonomirådet.
På økonomirådets vegne
Verner Bak-Jensen.

„21 dage i bøn“
Nye altuelle fællesmøder 8-29 januar
Tema: Forsoning

Vi søger reportere
til Kirkebladet.
Kirkebladet i Bethel udkommer 6 gange
om året og skal afspejle livets gang i
en stor og aktiv menighed.
Vi søger nu 6-8 kirkebladsreportere, der
vil hjælpe os i bladudvalget med små
skriverier om nogle af de ting, der foregår i Bethel og de oplevelser mennesker får i fællesskabet.
Vi vil gerne have reportere fra alle
alders- og interessegrupper– børn,
unge, voksne, ældre og Internationals
m.fl. – og det er IKKE lange, fine afhandlinger, vi eftersøger, men små skriverier på 10 linjer eller måske en ½ A4side, hvis det går højt.
Vi modtager meget gerne ideer fra reporterne til artikler, men vi står også
altid parate med små opgaver, stikord
m.m. Det kan f.eks. være et lille skriv
om et arrangement i kirken – koncert,
foredrag, undervisning, festlighed
m.m.– anmeldelser af bøger/film og i
den tungere ende portrætter eller
interviews.
Vi forestiller os, at en reporter skriver
2-3 små eller større artikler om året efter aftale med bladudvalget og evt.
også er klar til at medsende et par fotografier. Vi skriver alle på hver vores
facon, og vi retter derfor i bladudvalget
ikke en hel masse i de tekster, vi modtager. Vi retter stave/forståelsesfejl og
kan også finde på at justere længden
af teksten, så den tilpasses bladet.
Hvis dette har din interesse som en
opgave, der kunne passe til dig, så
hører vi meget gerne fra dig snarest.
Mange kærlige hilsner
Bladudvalget / Gitte Abildgaard
Mail: gitte@dbs.dk Telf. 88 19 93 40

dagtræf
Torsdag 3. nov. kl. 14
Karin Christiansen
tidl. præst
og nuværende formand for Danske
Baptisters kvindenetværk

Emne:
Mit møde med alverdens
kvinder
Det var et farverigt skue at være på
verdenskonference på Hawaii sidste
år, hvor kvinder fra Afrika, Asien,
Indien, Papua New Guinea alle i
deres farvestrålende klæder, dansede
til Guds ære. Det var en stærk kontrast os ikke sæligt fantasifuldt
klædte europærer.
Kom og hør om den spændende
konference på Hawaii og en spændende til Burundi i Afrika, hvor
danske baptister har haft missionsskole- og hospitalsarbejde siden 1928

Torsdag 1. dec. kl. 12.30
Julefrokost
Velkommen til en hyggelig eftermiddag med godt samvær og en god
frokost. Tilmeldelse på lister på
opslagstavlen eller til Inga og Villy
Nielsen 98 16 54 85
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Susanne
Würtz
skriver:

At leve Gud nær er
min lykke
Jeg har valgt at stole på Herren, min
Gud, og vidne om alle hans velgerninger.“ Salmernes bog 73:28
Jeg ønsker at tjene Gud med alt, hvad
jeg er, og alt hvad jeg har….. dette er
mit udgangspunkt for at tjene med i
menighedens fællesskab.
En af de vigtige tjenester for mig er at
være med til at hjælpe andre. Derfor er
det meget vigtigt og velsignet at være
en del af forbønsteamet.

Jeg elsker at tjene Gud som
forbeder
Ved at bede sammen med andre hjælper jeg til, at overgive problemer og
bekymringer til Gud, vores far. Jesus
siger: „Kom til mig, alle I, som er trætte
og tynget ned af byrder - og jeg vil give
jer hvile.“ Matthæus evangeliet 11:28.
Gud er trofast og holder sit Ord, og
Jesus møder os med sit nærvær og fred,
når vi kommer til ham i bøn.

Helligånden leder os, når vi
er i forbøn
Guds sandheder åbenbares for den person, man beder for. Desuden mærker
jeg Guds kærlighed særlig stærkt, når
jeg beder for andre. Jeg anser det for
et stort privilegium, at jeg får lov til at
formidle Guds fred og kærlighed; sam-
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tidigt oplever jeg velsignelsen ved at
være i Guds nærvær. Det behager Gud,
at vi søger ham.
Som Guds børn har vi fået løfte om
at kunne opleve Guds fred i alle forhold, når vi holder os tæt til Ham igennem bøn, bibellæsning og det kristne
fællesskab.

Når vi oplever prøvelser og
lidelser, ønsker Gud at
styrke os.
Kristus og Gud bliver herliggjort i os.
Gud ved, at det ikke er menneskeligt
muligt, og han kan kun få sin vilje med
os, hvis vi er fyldt af hans Ånd og fred,
så vi stoler på hans nåde og lader os
lede af Ham. Vi må søge Gud for at få
del i hans fred, og det kræver en aktiv
indsats af os.

Al ære til Gud for hans
godhed og nåde!
Den personlige forbøn, er et godt eksempel på, hvordan vi kan søge Gud
og give vore problemer videre til ham.
Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg tjener en Gud, som siger, at jeg kan
komme til ham med alle ting.

Min store drøm er, at
forbønnen må få en endnu
større plads og dimension i
vores fællesskab.
Vi har en fantastisk stor mulighed for
at søge Gud og berige hinanden og fællesskabet med mere af Hans åbenbaringer. Jeg tror, det er en vigtig dimension, som skal udvikles og gøres mere
naturlig…. heldigvis er vi godt på vej.
Forbøn er ikke noget mystisk, men et
redskab til at hjælpe hinanden i vores
vandring med Jesus.
Sanne Würtz
Vi glæder os over at flere er begyndt at
tjene med i forbønsteamet.

„Det tager kun 5
minutter…
- men vi vil så
gerne have, at du
bliver lidt
længere“

længere tid til kaffen. Det tager kun 5
minutter at drikke en kop kaffe… - men
vi vil så gerne have, at I bruger lidt
længere tid - både for jeres egen og især
for jeres børns skyld.
Vi skal have strukturen og indholdet
helt på plads først, inden vi er klar til
den nye børnekirke, men I vil få besked,
så snart vi går i luften - på 1. sal. Vi
håber, I vil tage godt imod tilbuddet.
Mange hilsner Børnekirkestaben

Sådan har vi det også i
Børnekirken.
Den nye gudstjenestestruktur har gjort det
vanskeligere for børnene at
fastholde et kontinuerligt
fællesskab.
De er i større grad end vi voksne afhængige af, at de jævnaldrende kammerater er der, når de selv er der.
Derfor har vi i børnekirkestaben brudt
vores hjerner for at komme på, hvordan vi imødekommer denne udfordring,
og arbejder på at lave en Børnekirke,
der strækker sig hen over hele det tidsrum, hvori der er gudstjeneste - dvs.
kl. ca. 10 - 12.30 (+/- 10 min).
Det gør vi i håb om, at børnene får
mulighed for at have en fælles tid sammen, hvor både de børn, der kom- mer
til den 1. gudstjeneste og de børn, der
kommer til den 2. gudstjeneste, kan
være sammen.

Vent med at gå ... og kom
før tiden...
Det kræver en indsats af jer forældre,
nemlig at I ikke haster hjem efter 1.
gudstjeneste, og at I kommer i god tid
til den 2. gudstjeneste, hvor jeres børn
så kan gå direkte i Børnekirke, således
at de kan have så lang til sammen med
de andre som muligt. Til gengæld får I

Kulturnat 2011
Mange mennesker var på gaden til
Kulturnatten og fandt vej til Gl. Torv,
hvor Bethelkirken præsenterede koret
JUST Gospel med solister. Det var en
af de spændende „udadvendte“ af kirkens aktiviteter.

Deadline til næste
kirkeblad:
23. november
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Lørdag 19. nov. kl. 10 - 14
Tema:
„Bane vej for Jesus“
Hvordan fremmer vi i praksis Jesu genkomst - hvordan tjener vi ham i dagligdagen?

Lørdag 3. dec. kl. 10 - 14
Tema:
„Lede mennesker til frelse“
Hvordan bliver man frelst? Hvad er vi
frelst fra og til? Hvad er evig dom og
evig frelse?
Begge dage starter vi med at spise
sammen – så her kan du se frem til en
forrygende brunch!
Der er en deltagerbetaling på kr. 50,pr. gang – fortrinsvis til at dække udgifter til mad mm.

Kom og oplev
Anders
Bartholdy’s
spændende
undervisning
Lørdag 19.
november og
lørdag 3.
december
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Tilmelding
Send en mail til: hkmunch@mail.dk eller skrive dig på en liste, som hænger
på kirkens opslagstavle.
Vi håber at rigtig mange vil deltage i
en meget spændende og udfordrende
undervisning.
Undervisningsudvalget

kalender
CE

LM

15. nov.
10.-28. nov.
6. nov.
25. dec..
Hver fredag
kl. 8.30

LH

LM/LH Præsteseminar
CE/Ferie
LM/Friweekend
LM/Fiweekend
CE.LM.LH/ bøn og samvær med flere af byens præster.

faste aktiviteter

Der er liv i
kirken.
Flere gange om ugen fyldes
kirken af teenagere og
unge til en masse
forskellige arrangementer.
Første søndag i måneden mødes vi til
teenGT – en gudstjeneste for teenagere, og dem der føler sig som teenagere. Som noget nyt har vi her efter
sommerferien tilbudt spisning for 20
kr. til alle teenGT-deltagere kl. 18.00.
Det har fungeret rigtig godt, og vi håber, det også fremadrettet vil kunne
skabe liv i kirken
– en time før gudstjenestestart.

Ugen efter teenGT
„samler vi op – og graver
dybere“.
Vi mødes til undervisning om et emne,
der minder om det, vi blot få dage forinden gennemgik til teenGT. Undervisningen suppleres med gruppesamtaler
og andet godt. I efteråret har vi undervisning 9. november og 7. december.
Undervisningen finder sted i forbindelse med Åben Kirke, der hver uge
gennemsnitligt samler mellem 17 og
27 unge. Vi spiser sammen kl. 18.00.

Vi tilbyder også et social
event/arrangement én gang
om måneden.

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
og hver anden torsdag (ulige uger)
kl. 19.30 på 1. sal, hvor vi beder og
øver os i at lytte til Guds stemme.

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

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

Vi har allerede været samlet til bowling, og glæder os allerede til 23. november og 14. december, hvor underholdning, sjov og hygge vil være i højsædet.

9

Studietur til
København for de
unge over 18 år fra
14.-17. oktober.
Vi var 13 som kørte til hovedstaden for
at besøge kirker og se anderledes levesamfund/vilkår.
Fredag var vi i Apostelkirken, hvor der
var koncert med fangekoret fra Vridsløselille fængsel. En stærk oplev- else
for os, fordi de fleste af sangene var
skrevet af de indsatte, og som havde
et kristent indhold. De havde Gud med
sig, både i hverdagen, og når de var
ude og give koncerter.
Før koncerten var der foredrag af en
præst tilknyttet fængslet. Der kunne
stilles spørgsmål til, hvordan han arbejdede med de indsatte. Efter koncerten blev der serveret suppe, og vi
fik en snak med kormedlemmerne.
Herefter gik turen til Korskirken i Herlev, hvor vi overnattede weekenden
over.
Lørdag formiddag besøgte vi Christiania. Vi startede med at høre et fyldigt
foredrag af en ægte Christianit om at
bo på Christiania, og vi blev vist rundt.
Frokosten blev indtaget på Cafe Retro
i det indre Kbh. hvor de ansatte arbejder frivilligt og overskuddet går til velgørende formål. Kl. 15 var vi til gudstjeneste i Cafekirken (Adventist- kirken). Herefter gik vi i grupper på
Istedgade, for at prøve at række ud til
mennesker med en anden baggrund
end den, vi selv kender. Vi havde kaffe
med for at prøve at komme i snak med
evt. narkomaner og høre om deres liv,
hvordan er de endt som de er.
Søndag formiddag tog vi til gudstjeneste, nogle til Pinsekirken og andre
til Amagerbro Frikirke. Eftermiddagen
gik med besøg i menigheden REGEN,
som holder til i Baptistkirken „Kristus

10

kirken“. Vi blev modtaget af et medlem, som fortalte om ideen med menigheden. Der holdes gudstjeneste 2
gange om måneden om eftermiddagen
med spisning bagefter. Medlemmerne
arbejder i „klynger“, grupper som mødes en gang om ugen, og på den ene
eller anden måde rækker ud til mennesker, der har behov for det. Vi deltog
herefter i gudstjenesten. Om aftenen
gik vi en tur i Domkirken, hvor der var
natkirke. Her kunne vi sidde i stilhed,
tænde et lys og lytte til den sagte musik.
Anni Marcussen

„Meddelelser og
orientering" flytter til
kirkebladet.
På seneste forhandlingsmøde blev vi
enige om, at flytte „Meddelelser og
orientering“ til kirkebladet frem for at
have det som punkt på forhandlingsmødet. Fordelene er primært:
Nyhederne kommer ud til alle menighedens medlemmer.
Formålet er også, at vi i højere grad vil
bruge tid på menighedsmøderne til
samtale om, hvordan vi er kirke – det
vi også kalder en missionssamtale.
Niels-Christian Gjerrild

værdigrundlag
„Mig er givet al magt i himlen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslag til mine diciple, idet I
døber dem i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det som jeg har
befalet Jer“. Mathæus 28:20

Med baggrund i missionsbefalingen og
det gamle ord om, at „hvis du ikke ved
hvor du vil hen, er det ligegyldigt i
hvilken retning du går“, formuleres her
hvad vi gerne vil kendes på som
menighed.

Menighedens præster:
Chresten Eskildsen,
Knud Rasmussens Vej 2 A.
9210 Aalborg SØ, Tlf. 98 14 96 12
E-mail: chresten@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget
Lars Midtgaard,
Petersborgvej 57
9000 Aalborg
Telf.: 98 62 58 49 / 26 31 58 49
E-mail: lars@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget

Vision:

International pastor:

Bethelkirken er en menighed hvorfra
Guds ord når ud til mennesker.

Lee Hanson,
Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg.
Telf.: 98 12 75 10 / Mobil: 26 22 26 67
E-mail: le_mail@yahoo.com

Mission:
Bethelkirken er en menighed af aktive
kristne, engagerede i arbejdet med at
skabe de bedst mulige betingelser for
at Gud kan give vækst i sin menighed.
Bethelkirken er en menighed, hvor vi
vokser som kristne, hvor vi accepterer
forskellighed og gennem samtale skaber enhed i mangfoldighed.
Bethelkirken er en menighed, der viser
omsorg for det enkelte menneske som
Guds mest værdifulde skabning.

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. 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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NOVEMBER

DECEMBER

To.

To.

3. 14.00 Dagtræf / Karin Christiansen
Tema: „Mit møde med alverdens
kvinder“

Lø.

Sø. 6.

1. 12.30 Dagtræfs julefrokost
19.00 Julegospel med Adoro
3. 10-14 Undervisning
Med Anders Bartholdy. Tema:
„Lede mennesker til frelse“
4. 9.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
8. 19.00 Bønne-workshop
9. 18.00 Kairos cafégudstjeneste

9.30 Gudstjeneste/ Nadver
Alle Helgens Dag
11.30 Gudstjeneste
Indsamling til nødhjælp
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste
To. 10. 19.00 Bønne-workshop
Fr. 11. 18.00 „Kairos“ cafégudstjeneste

To.
Fr.

Sø. 13.

Sø. 11.

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste / Nadver
17.00 Engelsk gudstjeneste
Lø. 19. 10-14 Undervisning
Med Anders Bartholdy
Tema: „Ban vej for Jesus“
Sø. 20.

9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
13.00 Menighedsmøde
17.00 Engelsk gudstjeneste
On. 23. 19.00 Bønnevandring / Frelsens Hær
To. 24. 19.00 Bønne-workshop
Sø. 27. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.00 Fælleskirkelig samling i
Vor Frelser Kirke
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Sø.

9.30 Gudstjeneste / Luciaoptog
11.30 Gudstjeneste/ Luciaoptog
Nadver
17.00 Engelsk Gudstjeneste
Fr. 16. 18.00 Julefrokost / se omtale

Sø. 18. 9.30 Gudstjeneste
11.30 Gudstjeneste
„Vi synger julen ind“
17.00 Engelsk gudstjeneste
Lø. 24. 14.00 Julegudstjeneste
16.00 Julegudstjeneste
Sø. 25. 10.30 Gudstjeneste

JANUAR
Sø. 1. 16.00 Cafégudstjeneste
To. 5. 14.00 Dagtræf / Peter Reinau / Emne:
„Løs og fast om politik og
brand i Aalborg“
Sø. 8. 9.30 Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
11.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
19.10 Teen-gudstjeneste

