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Jesu Vej
AF PHILIP FODGA ARD

Denne sommer var jeg med på teenagelejren
Crossroadz, hvor vi deltog hele familien sammen
med en flok ledere, køkkenfolk og deltagere fra
Bethania.
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kommet til os, og vi så frem mod Jesu genkomst.
Det var en helt særlig oplevelse at dele denne
vandring med en flok herlige teenagere.

TEMAET FOR LEJREN VAR:
YOUR WAY (DIN VEJ)

Vi ønsker som menighed her i Bethania at have
Jesus i centrum, at vandre på Hans vej og lade
Ham vejlede, inspirere og guide os igennem livet.

I løbet af ugen, vandrede vi på Jesu vej sammen.
Vi begyndte med forudsigelserne om Hans fødsel til Kristi Himmelfart - vi fortsatte med pinsens forunderlige budskab, om at Helligånden er

Jesus inviterer os på en vej igennem livet med to
ord, som var kendetegnet for hans liv og tjeneste:
Nåde og Sandhed.

I Joh, 1:17
For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus.

JESUS KOM TIL JORDEN MED EN VEJ
FYLDT MED NÅDE
Nåde som er barmhjertighed, tilgivelse og en
ny start. En ufortjent gave, som ikke er givet via
vores fortjeneste, men som vi tager imod blot
ved at tro. Nåde som afvæbner vores forsvar
og modstand, og som gør os i stand til at se og
modtage sandheden som Jesus ønsker at lære os.

Fest- og Undervisningsdag
i Bethaniakirken
Lørdag, den 27. oktober 2018

JESUS KOM MED EN VEJ
FYLDT MED SANDHED
Sandhed som guider os og viser vej igennem
vores liv.
Sandhed som sætter os fri fra løgnens magt.
Sandhed som viser os, hvem vi er skabt til at
være.
Sandhed som afvæbner os, for Jesus kom med
sandheden, for at Han til alle tider vil bære
sandheden for os, og at vi kan finde sandheden
hos Ham.

JESUS VEJ ER FYLDT MED NÅDE OG
SANDHED SAMTIDIG
Det var derfor, at folkeskarerne flokkedes om
Ham.
Det var ikke enten eller, men det var både og.
Jesus var både kærlig og retfærdig.
Jesus mødte mennesker med nåde, kærlighed og
venlighed, og viste mennesker sandheden og en
bedre vej for deres liv, en vej ud af synden, problemerne og udfordringerne i deres liv.
Den samme Jesus rækker hænderne ud og
ønsker at møde os med sin nåde og sandhed hver
eneste dag.
Lad os gribe nåden og sandheden og vandre på
Jesu vej for os.

Kære læser
Du er sammen med alle Bethaniakirkens
venner i det der før blev kaldt Nordre
Distrikt (Missionforbundets menigheder),
hermed inviteret til en dag med fest og
undervisning i Bethaniakirken.
Dagens gæst og underviser er Jens-Petter
Jørgensen. Jens Petter er 70 år og fra
Norge. Han er lærer på Ansgar Teologiske
Højskole i Kristiansand, hvor han har
undervist i mere end 15 år. Jens-Petter er
kendt som en af initiativtagerne til den
norske oasebevægelse.
Ud over arbejdet på Ansgar Teologiske
Højskole rejser Jens-Petter en del ud for
at undervise i det skandinaviske kirkeliv.
Jens-Petter er forfatter til flere bøger –
blandt andet ”Stærk nok til at være svag”
og ”Når troen sætter spor”.
Tilmelding til dagen og dagens program
bekendtgøres senere.
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NYT FRA MISSIONSFORBUNDETS INTERNATIONALE MISSION!

FATHER’S HOME
I GHANA

Kære Ghana-venner!
I skrivende stund er vores venner i Ghana i fuld
gang med deres årlige ungdomslejr – i år med
rekord-deltagelse. 80 unge er kommet for at
være sammen under temaet:
”Kirken som kanal for opbygning af nationen”.
Alle disse unge er nu med i den store WhatsAppgruppe, så de kan bevare kontakten til hinanden.
På den måde skabes der et solidt kristent netværk, som spredes ud over det meste af landet.
Det er en fremragende erstatning for det familienetværk, disse unge ikke har.
I år er 9 unge blevet færdige med deres universitetsuddannelse og skal nu i gang med ”National
Service” – et år, hvor de får anvist et arbejde, som
de skal udføre for en lav løn for at betale samfundet
tilbage for den uddannelse, de har fået.
Dette er samtidig en mulighed for at få erfaring
og relationer på arbejdsmarkedet, som kan
komme dem til gode senere.
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Williams (en blind ung mand, som Father’s Home
har støttet gennem gymnasiet) og Eli venter på
svar om optagelse på universitetet.
Paa Kwesi, den lille multihandicappede dreng, har
lært at gå!!!
Dette er helt fantastisk og aldeles uventet. Al
ære til Gud!
Bedeemner
1. 
Bed for en vellykket ungdomslejr og tiden
derefter.
2. Bed om, at børnene, små som store, må få en
god sommerferie.
3. 
Bed for de 9, som skal i gang med deres
”National Service”, at det må blive godt for
dem.
4. Bed om fuldstændig helbredelse af Paa Kwesi.
5. Bed om Guds vejledning til og beskyttelse af
lederskabet og forældrene i hjemmet.
Fortsat god sommer til alle!
Kærlig hilsen
Tina, Ghana-udvalget.

HJÆLP til Bogsalget!
Tirsdag, den 4. september kl. 14.00
Ena og Roland Pedersen fortæller
om deres tur til Madagaskar.
Tirsdag, den 2. oktober kl. 14.00
Annie Mathew, Hirtshals
taler om bønnens magt.
Alle kvinder er velkomne!

Bytte
S ndag
Den 7. oktober får menigheden besøg
af Tomas Lindholm. Tomas er præst i
Strandvejskirken i Humlebæk, har arbejdet på Øresund/Lindenborg i flere år og
har været præst i Salem i Frederiksværk.
Tomas besøger os som en del af en
national byttedag i Missionsforbundet,
så Philip Fodgaard er denne søndag i
Humlebæk.
Tag godt imod Tomas!

Bogsalget mangler en leder til at bestille
bøger og til at hjælpe med at sælge dem om
søndagen.
Kunne det være noget for dig?
Så henvend dig til Irma Nygaard
for yderligere oplysninger
på tlf. 60 85 15 92

Seniortræf
Tirsdag, den 18. september kl. 14.30

Fra håbløshed til håb for fattige
børn i Kenya
NLAI's (New Life Africa International)
arbejde i Kenya hjælper fattige børn
med skolegang, mad, videreuddannelses
programmer for unge samt undervisning
i Guds ord. Susanne og Leif Madsen, New
Life Africa International i Nakura.
Tirsdag, den 16. oktober kl. 14.30

Håb for alle … som ringe i vandet
En non-profit velgørenhedsorganisation,
som bl.a. rækker ud til kræftramte familier,
hjemløse og børn på børnehjem.
Synger på hospice, i fængsler og giver
inspiration via lovsang og forkyndelse.
Lena Løbner, Gørløse.

Vel kommen!
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SEPTEMBER

Sø

2 10.30

Nadvergudstj. med indslag fra Nr. Sundby.
Taler og mødeleder: Philip Fodgaard.

Ti

4 14.00

Kvindekredsen: Ena og Roland Pedersen

On

5 09.30

Bedemøde

17.-18.30

Bøn og lovsang med spisning

Lø

8 13.00

Bryllup i Bethania

Sø

9 10.30

Gudstjeneste. Taler: Knud Erik Larsen. Mødeleder: Marianne Nielsen

On 12 09.30+19.00

Bedemøde

Sø

16 10.30

Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Joachim Marcher Jensen

Ti

18 14.30

Mellem Venner: Fra håbløshed til håb for fattige børn i Kenya.

On 19 09.30+19.00

Bedemøde

Sø

Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Mia Hansen

23 10.30

On 26 09.30+19.00

Bedemøde

To

27 18.30

Åben netværksgruppe

Fr

28 18.00

International Food Party

Sø

30 10.30

Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Ann Katrine Rannestad

OKTOBER

Ti

2 kl. 14.00

Kvindekredsen: Annie Mathew

On

3 09.30

Bedemøde

Sø

7 10:30

19.00
On

Bøn og lovsang
Nadvergudstj. Taler: Tomas Lindholm. Mødeleder: Frederik Marcher

10 09.30+19.00 Bedemøde

Fr 12 - Sø 14. Menighedsweekend på Aalborg Efterskole. Se program + folder i kirken
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Sø

14 10:30

Gudstjeneste på Menighedsweekenden på Aalborg Efterskole.
Taler og mødeleder: Philip Fodgaard

Ti

16 14.30

Mellem Venner: Håb for alle ... som ringe i vandet

On

17 09.30+19.00 Bedemøde

Sø

21 10.30

On

24 09.30+19.00 Bedemøde

To

25 18.30

Åben Netværksgruppe

Fr

26 18.00

International Food Party

Lø

27

Fest og Undervisningsdag med Jens Petter Jørgensen. Se annonce s. 3

Sø

28 10.30

Gudstjeneste. Taler: Jens Petter Jørgensen. Mødeleder: H.P. Olsen

On

31 09.30+19.00 Bedemøde

Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Knud Erik Larsen

JUNIORKLUB
1. - 3. klasse
Børnene mødes torsdag i ulige uger
kl. 18.30-20.00.

BØRNEKIRKE
Søndag samtidig med gudstjenesten.

Kontaktperson:
Peter Eistrup, 26 93 60 46
peter@eistrup.dk

Kontaktpersoner:
Vibeke Gjerløv, 26 20 68 07
vibeke.gjerlov@gmail.com

UNGDOMSKLYNGE

Carsten Mørch, 29 78 56 00
Carsten@dahlmorch.dk

Tirsdag kl. 19.00 i kirken (efter aftale)
Kontaktperson:
Daniela Jordanova, 52 74 49 13

NORDSTJERNEN
NY KIRKE PÅ VEJ I NØRRESUNDBY
v. David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.dk

Lene Mørch, 61 71 89 96
lene@dahlmorch.dk

TEAM TWEEN
Fra 4. klasse og op.
Børnene mødes torsdag kl. 18.30-20.00.
Kontaktperson:
Tobias Hyttel Skov
22 31 27 20

TEENS
Fra 6. klasse og opefter.

NETVÆRKSGRUPPER
Træffes efter aftale i grupperne. Kontakt
Philip Fodgaard, 29 91 08 10, hvis du
ønsker at være med i en gruppe.

Kontaktpersoner:
Philip Fodgaard, 29 91 08 10
fodgaard@gmail.com

Joachim Marcher Jensen,
30 26 88 19
joachimmjensen@gmail.com
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Kontaktpersoner
MENIGHEDENS PRÆST
Philip Fodgaard
Ølandvej 16A, 9220 Aalborg Øst
29 91 08 10, fodgaard@gmail.com
Præsten træffes ikke mandag
MENIGHEDSRÅDET, FORMAND
Poul Erik Jensen, 26 39 76 61
poulerik.salme51@gmail.com
ØKONOMISEKRETÆR
René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91
rene4100@live.dk

NORDSTJERNEN
v. David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.dk
TEENS
Philip Fodgaard, fodgaard@gmail.com 29 91 08 10
Joachim Marcher Jensen, 30 26 88 19
joachimmjensen@gmail.com
UNGDOMSKLYNGEN
Daniela Jordanova, 52 74 49 13

REGNSKABSFØRER
Per Jensen, 98 23 32 07
dyrskoet@c.dk

PEDEL
Augustin Ntunungu, 32 10 83 57

SEKRETÆR
Joachim M. Jensen, 30 26 88 19
joachimmjense@gmail.com

KIRKENS MISSIONSPROJEKT - AIDS CARE
Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.
77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.dk

MELLEM VENNER
Bodil Ditlev Pedersen, 98 37 37 57
Karen Margrethe Borup, 98 38 51 09

INTERNATIONALT ARBEJDE
Sten Nygaard, 28 14 40 27, stenus@home3.gvdnet.dk

KVINDEKREDSEN
Irma Nygaard, 60 85 15 92
stenus@home3.gvdnet.dk
BUS- BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com
BØRNEKIRKEN
Vibeke Gjerløv, 26 20 68 07,
vibeke.gjerlov@gmail.com
Carsten Mørch, 29 78 56 00
Carsten@dahlmorch.dk
Lene Mørch, 61 71 89 96
JUNIORER
Peter Eistrup, 26 93 60 46, peter@eistrup.dk
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TEAM TWEEN
Tobias Hyttel Skov, 22 31 27 20

ARABISK GRUPPE
Tarek Freiwat, 20 62 81 75
AFRIKANSK GRUPPE
Christine Munezero, 32 10 83 57
IRANSK GRUPPE
Zinat Vahedi, 22 47 97 91
FÆRØSK GRUPPE
Lita Godtfred, 98 15 29 60
MENIGHEDSRÅDET
Poul Erik Jensen, René Mejer Lauritsen,
Joachim M. Jensen, Sten Nygaard,
Hans Peter Olsen, Philip Fodgaard
Suppleanter: Michael Pedersen
og Asbjørn Ry Jensen

VELKOMMEN TIL
MENIGHEDSWEEKEND
2018

NYT OM NAVNE
BRYLLUP
Den 8. september kl. 13.00 vies Jonas Sandner
Jensen og Raluca Arba i Bethaniakirken.
Alle er velkommen til vielsen og reception.

TAK
Kære menighed
Hjertelig tak for en dejlig afskedsgudstjeneste
den 24. juni.
Tak for jeres dejlige opmuntrings ord og pengegaven.
Må Herren fortsat velsigne og bevare jer.
De kærligste hilsner
Lisbet og Dominique

12. - 14. oktober
på Aalborg Efterskole ved Hals
Vi vil byde på et program for hele menigheden med børne- og teenage-program,
og vi gør alt, hvad vi kan for at det hele
bliver i særklasse.
Så sæt kryds i kalenderen og hold øje
med brochuren, som kommer til at ligge
i kirken.
Vi er i stor forventning!

Vi ses!
LANGSTIDSKALENDER
17. NOVEMBER 2018:
MØDE MED HANS BERNTSEN

KÆRE MENIGHED
Hjertelig tak for pengegaven jeg fik i forbindelse
med min kære mand Ejvind Kristensens bortgang.
Kærlig hilsen
Inge Kristensen

FØDSELSDAGE
10.09. Roland Hartvig Gjerløv, 50 år
12.09. Marie Claire Tuyishimire, 40 år
27.10. Ruth Pedersen, 95 år
Menigheden ønsker rigtig hjertelig tillykke og
Guds rigeste velsignelse.

Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år) markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din ”mærkedag”
markeres, bedes du senest to måneder før meddele dette
til Annette Hansen pr. tlf. 98 18 47 96 eller e-mail: aehansen@mail.dk
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Flere sommerglimt 2018
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Hint
AF M A R T I N M A N S T R U P

Helt til tops
Årets sommerferie blev for mit vedkommende afsluttet med en cykeltur til toppen af Mont Ventoux i
Frankrig - Frankrigs hårdeste stigning på cykel. Her skulle jeg virkelig kæmpe, kæmpe for at nå toppen
- kæmpe for at nå helt til målet, kæmpe for at fuldføre min plan om at gennemføre.
Når man kigger på bjerget fra afstand, ser det frygtindgydende ud, men jeg var besluttet på at jeg ville
nå toppen - at det var værd at kæmpe for.
Jeg lyttede til lækker musik for at holde gejsten oppe - og der var masser af tid til at synge med og
tænke over de stærke tekster - f.eks. Brian Courtney Wilsons ”Worth fighting for” (= værd at kæmpe
for).
Lige som vi vil kæmpe med al vor kraft for vores børns skyld, så er det bare velsignet at tænke sig at
vi har en far i Himlen som elsker os så højt at Han vil kæmpe for at alt hvad han har planlagt for os;
at Han vil kæmpe for at vi når helt til tops!
Søg efter ”Brian Courtney Wilson - Worth Fighting For (1 Mic 1 Take)”
- det er en vidunderlig udgave.
Eller følg linket: https://www.youtube.com/watch?v=20FWEifWDkw
Scan QR-koden med din smartphone!
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Worth fighting for af Brian Courtney Wilson

You met me deep in my despair to show me You
Would never leave me there. You claimed
Because I was made for so much more
I am Your child and I'm worth fighting for
Though heavy with the weight of my mistakes
You carried me and refused to let me sink under the
pressure. You meant for me to soar. I am Your child
And I'm worth fighting for.

Du mødte mig i dyb fortvivlelse for at vise mig
at Du aldrig ville forlade mig der. Du hævdede at
fordi jeg blev skabt for så meget mere er jeg dit
barn, og jeg er værd at kæmpe for, selvom det er
tungt at bære vægten af mine fejl.
Du bar mig og nægtede at lade mig synke under
trykket. Du mente, at jeg skulle svæve. Jeg er dit
barn og jeg er værd at kæmpe for.

Eyes haven't seen
Ears haven't heard all You have planned
For me and nothing can separate me from
Your love when there's so much
More still worth fighting for

Øjne har endnu ikke set. Øre har endnu ikke
hørt alt, hvad du har planlagt for mig
og ingenting kan adskille mig fra
Din kærlighed, når der er så meget
Mere værd at kæmpe for

Now I'm moving by faith and not by
Sight towards victory by the power of Your might
You're straightening out my path and opening
Every door. I am Your child and I'm worth fighting
for

Nu bevæger jeg mig i tro og ikke af det som ses
mod den sejr ved Din magts kraft
Du baner vejen for mig og åbner hver en dør.
Jeg er dit barn og jeg er værd at kæmpe for

That's why I'm pressing towards the mark
So worth it
Cause the calling on my life is worth fighting for
And I'll keep my mind stayed on You Jesus
Because the peace it brings is worth fighting for

Derfor presser jeg på
mod målet, der er så meget værd
På grund af kaldet over mit liv, er værd at kæmpe
for og jeg vil holde mine øjne fokuseret på dig,
Jesus, fordi freden som det bringer, er værd at
kæmpe for

And I'll be faithful to my wife and children
Because my family is worth fighting for
No this world s not my home
But Your kingdom here is worth fighting for

Og jeg vil være trofast overfor min kone og børn
Fordi min familie, er værd at kæmpe for
Nej, denne verden er ikke mit hjem
Men dit rige her, er værd at kæmpe for

I got a mansion over in glory
And my new home is worth fighting for
Till I see it I'll shout
Hallelujah, hallelujah
Life with You is worth fighting for

Jeg har en bolig I Dit rige
Og mit nye hjem, er værd at kæmpe for
Indtil jeg ser det, råber jeg
Halleluja halleluja
Livet med dig, er værd at kæmpe for
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Hvem er vi?

Bethaniakirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det
Danske Missionsforbund. Missionsforbundet er en del af Den Internationale Føderation af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20
lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.
 issonsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: Tro, liv
 M
og fællesskab.
	Missionsforbundet søger således at lægge større vægt på fællesskabet
om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på
forskellige teologiske spørgsmål. På denne måde forsøger vi at praktisere
Jesu bøn om de troendes enhed.
 B
 ethaniakirken forkynder evangeliet om Jesus Kristus og bekender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til den fælles
kristne trosbekendelse.
 Bethaniakirkens gudstjenester og øvrige arrangementer er åbne
for alle uanset tilhørsforhold.
	Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt andet
kommer til udtryk gennem mange personers medvirken med sang og
musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud, forkyndelse med mere.
 B
 ethaniakirken optager medlemmer på troens bekendelse. Men
alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen i kirken.
 Bethaniakirken har en lang række tilbud til forskellige aldersgrupper.
 B
 ethaniakirken er involveret i mission i Thailand, Grønland,
Ghana og Rumænien.

NYT FRA DIN KIRKE



Trosbekendelsen:
”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himlens og Jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet,
død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”
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