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Har du lyttet til
din troshistorie for
nylig?
I den fælleskirkelige menighedsskole,
„Væksthus“, som Bethelkirken er
engageret i, har vi bl.a. en lederskole,
som er et 2-årigt ledertræningsforløb.
Det nuværende hold er det 2. hold
siden starten på „Væksthus“. Hver
gang starter vi op på omtrent samme
måde: Vi beder alle eleverne arbejde
med deres troshistorie. Hvad er en
troshistorie så? Det er egentlig i store
træk din livshistorie – men fortalt med
„troens briller“ på. Det handler om at
sætte sig ned og tænke sit livsforløb
igennem, sådan lidt på den store bane,
frem til i dag.

Nogle af livets vigtige
spørgsmål

Man prøver at tænke tilbage på sit liv,
mens man stiller sig selv nogle vigtige
spørgsmål, såsom: „Hvad har været
vigtige pejlemærker i mit liv frem til
i dag? Hvilke episoder/oplevelser har
præget mig og gjort mig til den person,
jeg er i dag? Hvad har været tonean-

givende oplevelser i min vandring
hen imod Kristus? Hvilke personer
har gjort dybt indtryk på mig og har
været nøglepersoner for mig på min
livsvandring?“

Man kan rent konkret
gribe det an på
forskellige måder:

Nogle skriver næsten „en roman“.
Andre skriver nogle stikord. Og andre
igen laver en tidslinje og angiver de
vigtigste hændelser og personer på
denne tidslinje. Formen er ikke det
afgørende. Det afgørende er, at man
prøver at tænke tilbage på sit liv og
forsøger at sætte fingeren på de vigtigste oplevelser og personer, og hvad
dette har betydet for ens liv og tro.

At dele sin troshistorie
med andre

Når man har beskrevet sin troshistorie
sætter man sig sammen med en anden
person og deler denne historie med ved-

kommende. Den anden person lytter
og kan undervejs og efterfølgende
stille opklarende spørgsmål.

En motiverende øvelse

Jeg har prøvet dette flere gange, og
ikke kun på Lederskolen. Men stort
set hver gang er resultatet det samme.
For langt de fleste er dette en øvelse,
som påvirker deltagerne dybt. Det
gør noget ved både én selv, at man
prøver at forholde sig til sin historie,
og hvad der har været med til at lede
mig i min trosvandring med Jesus,
menigheden og andre mennesker.
Ligesom det også gør et stort indtryk
på den/dem, som får lov til at lytte til
andres troshistorier.

Det er vel bl.a. et udtryk
for, at historien er vigtig
for os.

Det er vigtigt for os at vide, hvor vi
kommer fra, hvis vi vil finde ud af, hvor
vi er på vej hen. Den unge og opvoksende generation kaldes i disse tider
for en „historieløs“generation. Fordi
historien ofte forkastes. I stedet drejer
det sig om at skabe og iscenesætte
sit eget liv – her og nu. Livet bliver et
projekt, som skal iscenesættes. Men
arbejdet med troshistorien blandt både
unge og ældre har bekræftet mig i, at
vi alle har brug for at forholde os til
vores historie. Ellers kan vi ikke indtage fremtiden!

Bethelkirkens
menighedsweekend
3O. AUG.-1. SEPT.

Noter det allerede nu
i kalenderen

Tema:
Når troen og
livet mødes
Igen i
år bliver weekenden
i de fantastiske rammer
på Virksund Kursuscenter.

Har du prøvet at lytte til
din troshistorie?

Hvis ikke, så vil jeg stærkt anbefale
dig det. Og find så en anden person,
som du kan dele din historie med og
omvendt. Og se så, hvad det gør ved
jer!
Lars Midtgaard
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Jørn Hyldgaard fra Åben Kirke,
Herning, vil inspirere os med
sin stærke livs- og troshistorie.
Særskilt program for børn og
unge.
Folderen er på vej – hold øje
med den i kirken.

Fremtiden

Som menighed står vi i en meget vigtig
tid, hvor vi sammen søger vejen for
fremtiden. Vi har i forskellige regi haft
nogle gode samtaler, hvor fremtiden
er blevet drøftet i en god tone og med
stor kærlighed til Bethelkirken. Lad os
opmuntre hinanden til at bede sammen, tale sammen og arbejde sammen
med at grave dybere så vi står bedre
funderet i femtidens udfordringer.

Samtale

Som menighedsråd har vi ansvaret for
at lede denne proces og inddrage alle,
der vil bidrage – og det ta’r tid. Samtidig skal vi lytte til Gud og hinanden,
og være klar til at handle, når tid er.
Og her er det dejligt at opleve, at der
er stor opbakning.

De fem søjler

Vi vil gerne opfordre alle til at komme
og tage del i den undervisning som
menighedens undervisningsudvalg
har planlagt. Når dette blad udkommer, er der en enkelt aften tilbage,
men det er ikke for sent. Til hver aften
laves der slides og spørgsmål, som
bruges i netværksgrupperne.

Mission

Tjeneste

Discipelskab

Sikke en tid vi lever i, og sikken en
menighed vi er i. I menighedsrådet
glæder vi os rigtig meget over alt det,
der sker i menigheden for øjeblikket.
Vi oplever, at der en begejstring og
lyst til at engagere sig i vores fælles
mål med at drive menighed.

Tilbedelse

nyt fra
menighedsrådett

Fællesskab

Tag tid til at være med til at grave ned
i de fem områder:

Hvilket område synes du, er der, hvor
du skal tjene? Spørg Gud, og gå sammen med andre, der vil tjene i samme
område som dig. Efter sommerferien
sætter vi endnu mere fokus på det.

Når troen og livet
mødes

Menighedsweekenden er et af årets
højdepunkter, og i år vil vi gøre alt for
at sætte deltagerrekord. Lad os gøre
alt for få hinanden med og styrke
fællesskabet. Der er bestilt bus til
fælleskørsel og andre gode tiltag for at
gøre weekenden til en stor oplevelse
for dig, dine venner og familie. Kom
og vær med sidste weekend i august.

Bøn for
menigheden

- er meget vigtig, og det er dejligt at
vide at alle kan være med. Uanset hvor
du er, så bed. Vi vil dog gerne opfordre
alle til at komme og være med til bøn
i kirken hver onsdag kl. 17. Vi er der,
andre er der, og der også plads til dig.
Kontakt Søren Næsby, hvis du vil have
ugens bedeemne på SMS.
Tak for jeres forbøn, opmuntringer og
måde at være på. Vi glæder os over at
være menighed sammen med jer.
Med kærlig hilsen
Menighedsrådet
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Vild i Varmen
Nu i en højtidelig udgave
Vi lover ikke for meget, når vi påstår,
at dette års udgave af Vild i varmen
bliver anderledes end de foregående.

Vi kan ikke løfte
sløret

for det fulde indhold men blot sige,
at temaet i sig selv er overraskende.
Til gengæld forventes som altid op
imod 40 glade unger, der vil myldre
larmende rundt i og omkring vores
dejlige kirke, mens de hygger, griner,
netværker og lærer mere om Jesus.

Programmet tager
form

Folderen er på trapperne og de første
medarbejdere har for længst meldt sig,
MEN tænder du på idéen, er der også
plads til dig. Har du lyst til at hjælpe til
en eller flere dage som leder eller mellemleder (13-17 år), må du endelig ikke
holde dig tilbage – husk nu lignelsen
om de betroede slikposer - men meld
dig i stedet til undertegnede.

Og vigtigst af alt:

Kender du børn i alderen 5-12 år så
sig til dem, at de skal afsætte dagene
fra og med onsdag den 3. juli til og med
lørdag den 6 juli (vi slutter til middag)
- vi synes nemlig vi har et godt tilbud
til dem.
Mange varmevilde hilsner
                                  Sanne og Peter
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Føltvedgildet
indstillet

På gildetinget 20. januar 2013 vedtog
de fremmødte gildebrødre at indstille
arbejdet og overføre kassebeholdningen til Aalborg 1. spejderkreds.

„genoplivningsforsøget“
mislykkedes

Efter at arbejdet havde ligget stille i
en periode, besluttede vi sidste år at
give gildearbejdet en ny chance, men
„genoplivningsforsøget“ mislykkedes.
Det er beklageligt, men vi var enige
om, at tiden var inde til at indstille
arbejdet.

Ny støttekreds er startet

En vigtig del af gildearbejdet har
været at støtte spejderarbejdet både
økonomisk og praktisk, og det er der
stadig brug for. Derfor forsøger vi nu
at oprette en støttekreds for Aalborg
1. og inviterer derfor både „gamle“
gildesøstre, gildebrødre og andre interesserede til at være med. Tanken
er, at et kontingent på kr. 200,- årligt
indbetales til kredsens bankkonto.

Kredsen bestemmer,

- om pengene skal anvendes til lejrtilskud til mindrebemidlede spejdere,
ekstraordinære udgifter på Birkeborg
eller et andet godt spejderformål.

Banker dit spejderhjerte
stadig

- og kunne du tænke dig at hjælpe til
ved særlige arrangementer, kan der
også blive mulighed for det.
Ring til Carsten Thomsen på 2076 6881
eller send en mail til cwt@dbs.dk , hvis
du vil være med eller vil vide mere.
                   Præsidiet i Føltvedgildet.

Koinonia - International
Christian Fellowship
engelske gudstjenester
hver søndag kl. 17.
I maj og juni vil vi arbejde med Hebræer-brevet. Vi opmuntrer alle til
i bøn og fordybelse at studere det
kapitel, der vil være den kommende
søndags prædiketekst. Om søndagen
vil vi sammen læse kapitlet og der vil
være mulighed for at dele de tanker,
teksten har sat i gang hos den enkelte.
Vi har erfaring med at disse kommentarer ofte understøtter og udfolder
gudstjenestens budskab.
Hvad kan du forvente ved at komme
til Koinonias gudstjeneste?
Du vil forhåbentligt møde en flok gæstfri og venlige mennesker. Vores stil er
uformel. Vi vil synge nogle få sange
og opmuntre folk til at ”dele deres
historie” – ved at give vidnesbyrd om,
hvordan Gud arbejder i deres liv. Vi
har normalt nadver hver søndag. Vi
afslutter gudstjenesten med at spise
sammen.
Du er meget velkommen. I øjeblikket
er vi ca. 25 deltagere i gudstjenesterne.
D. 24. maj vil jeg modtage min grad
som Master i teologi fra IBTS i Prag.
Jeg værdsætter muligheden for at få
denne grad og takker for den støtte
jeg har modtaget fra Bethel og BiD.
		

Lee Hanson

Seminar
og

lovsangsaften
lørdag 18. maj
Besøg af lovsangsteam fra Kolding
Internationale Højskole

15.30 - 17.

Seminar om lovsang og tilbedelse.
Derefter spiser vi pizza sammen mod
betaling.

19.00

Lovsangsaften med masser af god
musik og tilbedelse af Jesus
Lovsangsteamet vil desuden deltage
i gudstjenesten søndag den 19. maj.
Yderligere oplysninger kan fås hos
Karin Næsby tlf. 28605471
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Mentor-assistance
- et nyt menighedstilbud
Mon ikke vi alle har oplevet det sug i
maven, man får, når man står overfor
en ny opgave. Opgaven kan være nok
så spændende, attraktiv og motiverende. Alligevel kan man overvældes
af nervøsitet for, om man nu slår til i
forhold til de nye udfordringer. I en
sådan situation er der ikke noget
bedre, end når en mere rutineret person lægger hånden på ens skulder og
siger „Rolig nu – jeg har selv haft en
tilsvarende følelse, og jeg vil gerne
støtte og hjælpe dig, så du måske
kan manøvrere uden om nogle af de
begynderfejl, som jeg begik“.

Sikkerhedsnet

Det er et ønske om at skabe et sådan
sikkerhedsnet for især vore unge ledere og medarbejdere, der har været
baggrunden for etablering af et lille
mentorudvalg. Vi vil så gerne stille os
til rådighed og være et øre at tale til
og om nødvendigt en skulder at græde
ud ved. Vi har ikke alle de færdige løsninger på alt, men vi elsker at lytte og
snakke, og så brænder vi vildt for at
udvikle og opfostre nye ledere.

Er du leder

- medarbejder, eller kender du en, der
er eller kunne tænkes at blive leder,
men som kunne trænge til en guidning
i opstarten, må du endelig henvende
dig til Bethelkirkens nye mentorudvalg, der indtil videre består af:
Hanne Munch, Karin Næsby,
Peter Würtz og Lars Midtgaard
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Er startet af en gruppe frivillige
fra forskellige kirker i Aalborg for
at være til hjælp for karnevals
deltagere under karnevalet i
Aalborg 25. maj.
Der er gadeteam, bønneteam,
praktiske team hele lørdagen.

Der er kick-off
i Bethaniakirken
24. maj kl. 19
Formålet er ikke af missionerende
eller fordømmende karakter, men er
udelukkende tiltænkt at være som
en hjælp til de mange deltagere som
under årets karneval valfarter til og
fester i byen. Inspirationen er fundet
i organisationer som Natteravnene,
Midtbysjakket og Det sociale jægerkorps som alle til dagligt er synlige i
gadebilledet, hvor de tilbyder samtaler
og støtte til dem som måtte have brug
for det.

Netværksdigt
Et netværk, en samling, en gruppe,
et folk,
et sted at være sammen, uden brug
af en tolk.
Et net rækker ud – sætter sit spind,
venter lidt tid, før det mennesker
trækker ind.
Et værk, en bygning, noget der, sættes
i gang,
vi bygger med hinanden, holder gang
i fællessang.
Og bygningen holder for den har en
kraft så stor,
det er Herren der er med os – han som
har styr på denne jord.
Et netværk her i kirken kan man altid
stole på,
at mennesker er sammen med et mål
som de kan nå.
Og Herren er til stede mens man hygger med hinanden,
at finde ro og tilflugt i en verden der’
på spanden.

Så stol på os når vi siger her også er
plads til dig,
vi har mange forskellige typer, prøv
blot at se på mig.
Og tag dog lige at hils omkring dig og
sig til dem du kender,
at kirke godt kan være sjovt, man er
altid blandt mange venner.
Jeg har nok sagt det før, men nu siger
jeg det igen,
det er vigtigt at holde sammen, stå
tæt og være ven.
Livet behøver ikke bygge på alles
ensomhed,
stol nu på de andre, lyt til de som ved
besked.
Så her til sidst jeg smiler blot og
tænker nu på jer,
om I mon har forstået at der er plads
til alle her.
Vi kender mange historier, også de om
ham som led,
og vi skal vandre med hinanden omfav- net af Guds kærlighed.
Ved netværksgudstjenesten søndag 7.
april læste Jesper Nielsen dette digt,
som han selv havde skrevet.

En fader, en moder, en hjælper, en ven,
er den bedste tanke ikke, at kunne
møde dem igen?
At se et smil stå på læben i en verden
der er grå,
fællesskab og sammenhold er noget
som vi kan stole på.
Og jeg står ikke her og siger at vi
kender alle svar,
men vi følger hinanden på vej, medmindre folk selv siger fra.
Vi ønsker ikke at tage livet og vende
det op og ned,
vi ønsker blot at hjælpe hinanden i al
beskedenhed.
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Baptistkirken og
Missionsforbundet i
Lindenborg 21.-27. juli
Årsmøder
Go’Morgen Gud
Bøn / Lovsang
Koncert / Undervisning
Seminarer
Få brochure i kirken
www.sommerstævnet.dk/

Stævnets hovedtalere:

Mike Breen,
England:

Hannu Vuorinen
Finland

Missionsforstander for Det Finske Missionsforbund. International, inspireren de forkynder og underviser. Han
brænder for at se lokale menigheder
vokse og påvirke omgivelserne, og at
den enkelte kristne hengiver sig til
Jesus.

John Nielsen
Aalborg

Den engelske præst, der ønsker at
forvandle nutidens kirke, så den
bliver en lygtepæl i samfundet med
en fremtid og kan nå ud til den kultur,
vi lever i.

Missionsforstander med klar forkyndelse og formidler af de bibelske
tekster. Engageret brobygger blandt
etniske grupper samt i relationer til
præster og kirker i Aalborg.

Chris Simmons
England:

Lars Midtgaard
Aalborg

Menighedsplanter på Englands
sydkyst med passion for udrustning af
menigheden – og os – i at gøre det,
som Gud har kaldet os til at gøre.

Præst i Bethelkirken, Aalborg, hvor
hans primære arbejdsområder er undervisning, forkyndelse og i det hele
taget tjenesten „at gøre disciple“.
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Velkommen
til kirkedage
i Aalborg
9.-12. maj
Danske Kirkers Råd og kirkerne i nordjylland byder velkommen
til danske kirkedage. den største økumeniske begivenhed i danmark.
Vi glæder os og håber, du får fire dage med fest, fordybelse
og farverige forbavselser.
Kirkedagenes tema er „Menneske, hvor er du?“ det er Guds råb
til adam i edens Have, men det er også Guds råb til mennesker i
dag. Midt i vores omskiftelige verden. Hvor er vi henne? i forhold
til Gud og til vore medmennesker?
Vi håber, kirkedagene kan være med til at sætte fokus på, hvad
det vil sige at være menneske og kirke anno 2013.

Torsdag 9. maj
14.30-15.15: FDFs
seniororkester giver
koncert i Gigantiums
foyer
15.30:
Åbningsgudstjeneste

Program

Mere end 200 aktiviteter venter dig på Danske Kirkedage 2013
Du kan blandt andet glæde dig til masser af oplæg, debat, god musik med
Kirkekvartetten, Chris Minh Doky, Nordjysk Pigekor, Betty og Peter Arendt,
Mogens Jensen og mange flere, satire med Knirkerevyen, markant kunst
af Benthe Norheim, Mulighedernes Marked og aktiviteter på havnefronten.
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ekstra
dagtræf

netværksgrupper

Grillaften hos
Mona og Lars Midtgaard
Alle gruppeledere/assistenter og
jer, der arbejder med gruppedannelser indbydes til grillaften torsdag 13. juni kl. 18-21 hos Mona og
Lars Midtgaard. Man medbringer
selv kød og drikkevarer, og der
bliver serveret flutes og salat og
sluttes med kaffe.

6. juni kl. 14-16.

Normalt slutter Dagtræfs sæson med
en dejlig forårsudflugt.
I år „forlænger“ vi sæsonen med
en enkelt samling i juni, idet alle
indbydes til „åbent-hus“ hos Hanne
og Chresten Eskildsen torsdag den 6.
juni kl. 14-16.

Velkommen
lørdag 1. juni kl. 9-15
til en spændende
workshop om „Mentoring“
i Bethelkirken
Peter
Prothero

Mentoring er et vigtigt redskab, som kan hjælpe, støtte og
udfordre til personlig tro og tjeneste. Temadagen kombineres med praksis, konkrete værktøjer og samtale.
Pris for hele dagen er 100 kr. inklusive forplejning og materialer
Sidste frist for tilmelding er 25. maj. på:
www.vaeksthus.dk
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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
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.

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

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.
Læs mere på kirkens hjemmeside:
www.bethelkirken.dk
Redaktion:

Mads Leth / 29 72 78 60
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

Distribution:

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

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

International pastor:

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

Ungdomsleder

Kristian Berg Nielsen
Hadsundvej 10,3.th, 9000 Aalborg
Telf. 24 64 94 20
E.mail: KristianNielsen1992@gmail.com

Menighedsrådsformand:

Klaus Munch
Bøgesvinget 26
9000 Aalborg
Telf. 98 63 24 44 / 30 16 43 93
E-mail: mr@bethelkirken.dk

Menighedens kasserer:

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

Bethelkirkens adresse:
Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg
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MAJ

JUNI

Sø. 5. 10.30    Gudstjeneste / Nadver
          Indsamling til nødhjælp
12.30 Fællesspisning 		
			 17.00 Engelsk gudstjeneste*
19.10 TeenGT
To.   9.16.00  Åbningsgudstjeneste, Danske
           Kirkedage i Gigantium

Sø. 2. 10.30   Gudstjeneste/Nadver
          Indsamling til nødhjælp
			 12.30 Fællesspisning		
			 17.00 Engelsk gudstjeneste*
             19.10    TeenGT
To.6.       14-16      Dagtræf: „Åbent hus“ hos Hanne
          og Chresten Eskildsen
Fr.7.      18.30     Kairos gudstjeneste

To. 2. 10.00 Dagtræf’s sommerudflugt
Fr. 3. 18.30 Kairos gudstjeneste

Sø.12. 10.30   Gudstjeneste
17.00   Engelsk gudstjeneste*
Lø.18.    10.30    Mindesamvær for
          Ruth Haslund Svedin
Sø. 19. 10.30 Gudstjeneste/Nadver
17.00 Engelsk gudstjeneste*
On. 22. 19.00 Undervisning
Sø.  26. 10.30  Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

Lø. 1.

9-15

Mentordag i Bethelkirken

Sø. 9. 10.30 Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
To.13.     18.00    Netværks ledersamling
Sø. 16. 10.30   Gudstjeneste/Nadver
12.30 Menighedsmøde
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 23. 10.30  Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste
Sø. 30. 10.30  Gudstjeneste
17.00 Engelsk gudstjeneste

JULI

Sø. 7. 10.30  Gudstjeneste/Nadver
Indsamling til nødhjælp
12.30 Fællesspisning 		
			 17.00 Engelsk gudstjeneste

Engelsk gudstjeneste*
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