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PÅ VAND
OG BRØD

AF PHILIP FODGA ARD

Så bevæger vi os mod 2021. 2020 blev nok ikke,
som vi havde forestillet os eller håbet på. Men
nu står vi overfor et nyt år med nye muligheder
og med håb om en fremtid uden corona dynen,
som tynger vores liv med sygdom, frygt og
restriktioner. Vi kan drømme om en fremtid
som før, men er det egentlig det, som vi bør
længes efter?
For livet som vi kender det, fyldt med travlhed,
fyldt med store forventninger, en storslået
buffet med alle muligheder åbne, er det
egentlig godt for os? For hvad hjælper det, at
vi kan alt, hvis vi vælger forkert, hvis vi spiser
noget i livets buffet, som vi ikke kan tåle eller
spiser for meget. Derfor kære venner vil jeg
gerne udfordre os alle til at komme på vand og
brød før vi spiser af livets buffet.
Jesus sagde: Jeg er livets brød.
Joh. 6,48- 51
Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna
i ørkenen, og de døde. Men det brød, som
kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser
af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er
kommet ned fra himlen; den, der spiser af det
brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil
give, er mit kød, som gives til liv for verden.«

Jesus er brødet, som vil give mig næring, og det
som jeg har brug for til hver dag.
Brødet rakt til mig i mit liv igennem Bibelen,
Jesu eksempel, hans undervisning, hans lære,
og troen på hans fuldbragte frelses værk, som
gør at jeg kan have fællesskab med den levende
Gud.
Jesus sagde: Jeg vil give jer det levende vand.
Joh 7:37-38. På festens sidste og største dag
stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster,
skal komme til mig og drikke. v38 Den, der tror
på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra
hans indre skal der rinde strømme af levende
vand.‹ «
Helligånden er det levende vand, som vil give
os liv og liv i overflod. Som gør at vi kan træde
ud i livet i tro på, at Gud er med, selv i det, som
vi ikke forstår, og at han vil give os kraften og
styrken, til at gøre lige nøjagtig det, som du og
jeg skal gøre med vores liv. Det er det levende
vand.
Kære venner. Vi må på vand og brød. Vi
må begynde, slutte og leve med livets brøds
daglige indtag og dagligt drikke det levende
vand.
Godt nytår
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Menighedsrådet mfl. på inspirationsdøgn på Ådalen Retræte
Inspirationsdøgn

Medlemsoptagelse

KIRKEN I
BILLEDER

Nye og ”gamle” talenter.
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Lørdag d. 5. december var dagen, hvor Bethania
kirkens julehjælp GAVEN blev afholdt. Det var
summen af over 2 måneders forberedelser, hvor
27 medarbejdere fra Bethaniakirken op til og
på dagen, var med til at gøre en stor forskel for
trængte familier i og omkring Aalborg.
Vi havde godkendt 79 ansøgninger, som søgte
julehjælp til deres 129 børn. Det betød at 150
små og store gæster dukkede op i Bethaniakirken
i lørdags, med mundbind, håndsprit og passende
afstand. De stod i kø for at få udleveret deres
gave og efter at være tjekket ind, tog en vært sig
kærligt af dem og inviterede til Bethaniakirkens
julefest d. 13. december, og opstart af Familienetværket d. 21. januar.
Vi havde valgt ikke at have aktiviteter for børn,
for ikke at blande familierne unødigt – derfor fik
de i stedet lav-selv-julepynt, til at julehygge i
hjemmet i stedet.
På vej ud blev alle budt på kaffe/te ved de to
kaffestationer – en i side-salen og en i caféen og en lækkerbisken fra Lagkagehuset, som havde
sponsoreret 130 chokoladeboller og 80 rugbrødsstykker med chokolade. Nogle blev hængende i samtale med værterne, hvor et par af
familierne fik en bøn med på vejen. Når gæsterne
forlod deres plads blev der sprittet af.
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Alt i alt en vellykket dag med ro og orden, masser af positiv stemning, synlige smil gennem
medarbejdernes ansigtsvisir og flere familier,
som tilkendegav interessen for, at dukke op igen
i Bethaniakirken.
Kun 6 ansøgere dukkede ikke op af forskellige
grunde, men undertegnet fik fat i alle 6 ugen
efter, hvor der blev aftalt en ny tid til afhentning
af gaver. Dette var flot ramt, da vi sidste år havde
14 familier, som ikke kom på dagen, men hvor
vi fik fat i de fleste ugen efter. Dog med færre
ansøgninger sidste år, var resultatet af GAVEN
2020 rigtig flot!
Også økonomisk nåede vi i mål grundet fondsstøtte, en buffer fra Bethaniakirken til socialt
arbejde, og private donationer. Tusind tak!
Vi beder for, at familierne må opleve et lysglimt
fra himlen ind i deres trængte situation, og håber
at se mange igen!
Tak til alle der har bedt for, givet økonomi til og
hjulpet på forskellig vis med GAVEN. Det blev en
realitet pga. jer!
Venlig hilsen
Jakob Hyldgaard Engell

”Jeg har kun ros - min søn elsker at komme inde hos jer og glæder sig til Familienetværket. I
er så åbne og så venlige - gaven her faldt i hvert fald i rigtig god jord.
Glædelig jul. Knus og kram.”
”Tusind tak til jer for de smukke gaver. Mine børn var meget glade for dem.”
”Jeg syntes det gik over alt forventning og I er rigtig gode til at modtage folk og I er glade
og spreder glæde over mennesker og børn, som har en svær hverdag. Så mange 1000 tak
for hjælpen og rigtig glædelig jul samt et rigtig godt nytår.”
”Jeg synes at det var rigtig hyggeligt at komme hos jer. Kirken var flot og alle var søde
mennesker. Ham som stod for det havde tid til at snakke med os - det var dejligt og han
var også rigtig sød. Dejlig snak vi havde. Jeg er sikker på min søn bliver glad for gaven.
Tak for et godt besøg. Kan godt anbefale jer til andre.w”
”Mega god oplevelse igen. Rigtig søde frivillige og det hele kørte godt.”
”Jeg vil gerne sige tusinde tak for gaven til min lille søn, så der ligger noget under træet
juleaften. Tak for en oprigtig og kærlig behandling ved modtagelsen af gaven. Det er
tydeligt at mærke I har Gud i jeres hjerter. Glædelig jul og lykke til.”
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Nyt fra Missionsforbundets Internationale Mission!

LANGTIDSKALENDER
7. marts
Årsmøde
6. maj
Menighedsmøde
29. maj
Årsmøde i DDM
17. – 19. september
Menighedsweekend
18. november
Menighedsmøde
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DENNE GANG NYT FRA

GHANA
Kære venner af Father’s Home i Ghana!
Ghana blev en selvstændig republik år 1960.
Siden da har 16 forskellige præsidenter styret
landet. Frem til 1981 blev de alle afsat via statskup, men fra midt i 90’erne har der været politisk
stabilitet. Og nu skal der være valg igen. Den
7/12 2020 er der præsidentvalg i Ghana.
På Father’s Home håber de, at Den nuværende
præsident, Nana Akufo-Addo bliver genvalgt, da
han har gjort meget godt for landet. Han har
bl.a. haft fokus på at styrke det generelle uddannelsesniveau og har derfor gjort det gratis at gå
i gymnasiet – ovenikøbet får de studerende et
gratis måltid mad i løbet af skoledagen. Dette
ses tydeligt i Father’s Homes regnskaber.

• Sikkerhed og beskyttelse for Francis og hans
børn.
• Guds beskyttelse af alle børn, unge, forældre
og ledelse på Father´s Home mod al fare.
• Fred før, under og efter præsidentvalget på
mandag.
• En behagelig og sikker rejse for Francis, når
han vender tilbage til Ghana d. 4. januar.
Tak for jeres trofaste forbøn, kære venner!
Kh. Ghana-udvalget / Tina
For et barn er født os! En søn er os givet! Han skal
herske over os, og han skal kaldes: „Underfuld
Rådgiver”, „Vældig Gud”, „Evig Fader”, „Fredsfyrste”.

Derudover har han bl.a. lukket ulovlig mineindustri, etableret en del nye arbejdspladser og arbejdet imod korruption i landet. Vi håber og beder.
Derudover skriver Rosemond:
Tak Gud for:
• Det liv, han skænker til børnene, forældrene,
ledelsen og vennerne til Father’s Home.
• For vores danske venner og støtter.
• For hans beskyttelse af vores liv og vore
familiers og venners liv.
Bed Gud om:
• Guds beskyttelse af vores danske venner og
deres familier mod Corona-virus i vintertiden.
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PROGRAM JANUAR
Fre

01 16.00 Nytårsandagt v/Philip Fodgaard

Søn 03 10.30 Nadvergudstjeneste. Taler og mødeleder: Philip Fodgaard
Ons 06 09.30 Bøn
Ons 06 19.00 Bøn og Lovsang
Lør

09 19.00 Færøsk gudstjeneste

Søn 10 10.30 Gudstjeneste. Taler: Erik Mortensen. Mødeleder: Joachim Jensen
19.00 Evangelisk Alliance. Se notits
Ons 13 09.30 Bøn
Søn 17 10.30 Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Ons 20 09.30 + 19.00 Bøn
Søn 24 10.30 Gudstjeneste. Taler og Mødeleder: H.P Olsen
Ons 27 09.30 + 19.00 Bøn
Tor

28 17.00 Medlemskursus. Se notits

Søn 31 10.30 Gudstjeneste med årets kristendomsklasse v/ Philip Fodgaard

KVINDEKREDSEN
Bemærk: Intet møde i januar måned.
Tirsdag den 2. februar kl. 14.00.
Vi får besøg af Ruth Myrene Møller.
Kaffebord

Alle kvinder er velkomne!
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Alle gudstjenester, bedemøder og andre
annoncerede arrangementer kan
– med henvisning til rækkevidden
af ”nedluknings-perioden” grundet
Corona-pandemien – blive
aflyst/ændret. Vi håber på forståelse
for denne specielle meddelelse.
Kærlig hilsen
Menighedsråd og præst

PROGRAM FEBRUAR
Tir

02 14.00 Kvindekreds. Ruth Myrene Møller

Ons 03 09.30 Bøn
Ons 03 19.00 Bøn og Lovsang
Tor

04 19.00 Dåbskursus. Se notits

Lør

06 19.00 Færøsk gudstjeneste

Søn 07 10.30 Nadvergudstjeneste. Taler: Per Hyldgaard. Mødeleder: Philip Fodgaard
Ons 10 09.30 + 19.00 Bøn
Søn 14 10.30 Gudstjeneste. Taler: Philip Fodgaard. Mødeleder: Knud Erik Larsen
Søn 14 14.00 Fastelavnsfest. Se notits
Tir

16 10.30 Tirsdagscafé. Se notits

Ons 17 09.30 + 19.00 Bøn
Søn 21 10.30 Gudstjeneste. Taler og mødeleder: Philip Fodgaard
Ons 24 09.30 + 19.00 Bøn
Søn 28 10.30 Gudstjeneste. Taler og Mødeleder: Poul Erik Jensen

NYT OM NAVNE
FOR ALLE PENSIONISTER,
EFTERLØNNERE OG ANDRE
INTERESSEREDE
Vi begynder dagen med servering af
rundstykker, smør, lun leverpostej, ost,
kaffe og te. Pris kr. 25.-.
Bemærk: Intet møde i januar måned.
Tirsdag den 16. februar kl. 10.30-12.30
Besøg af Per Weber, seniormedarbejder i
”Ordet og Israel”.
Emne: Israel i Bibelens lys.

FØDSELSDAGE
20. jan. Else Næsager Larsen, 70 år
21. jan. Else Eistrup, 70 år
14. feb. Ingelise Marie Brohus, 75 år
15. feb. Martha Højbak Jørgensen, 75 år
KOBBERBRYLLUP
9. feb. Maj og David Højgaard.
Menigheden ønsker 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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TORSDAGSKLUB
Juniorklub er slået sammen med Team
Tween.
Børnene mødes torsdag i ulige uger
kl. 18.30-20.00.
Kontaktpersoner:
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

BØRNEKIRKE
Søndag samtidig med gudstjenesten.
Kontaktpersoner:
Carsten Mørch, 29 78 56 00
carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com

UNGDOMSKLYNGE

Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

Tirsdag kl. 19.00 i kirken (efter aftale)

TEENS

Kontaktperson:
Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralucaaarba@gmail.com

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

Fra 6. klasse og opefter.
Kontaktpersoner:
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
Tobias Skov, 27 20 92 47
Tobiashyttel@hotmail.com
Philip Fodgaard, 29 91 08 10
philip@bethania.dk

NETVÆRKSGRUPPER
Træffes efter aftale i grupperne. Kontakt Philip Fodgaard, 29 91 08 10, hvis du ønsker at
være med i en gruppe.
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Kontaktpersoner
MENIGHEDENS PRÆST
Philip Fodgaard
Ølandvej 16A, 9220 Aalborg Øst
29 91 08 10, philip@bethania.dk
Præsten træffes ikke mandag
Leder af det evangeliske og sociale arbejde
Jakob Hyldgaard-Engell,
26 92 08 76, jakob@bethania.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Poul Erik Jensen, 26 39 76 61
poulerik.salme51@gmail.com
PEDELLER
Augustin Ntunungu, 41 16 73 21
Christine Munezero, 29 65 22 49
ØKONOMISEKRETÆR
René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91
rene4100@live.dk
REGNSKABSFØRER
Per Jensen, 98 23 32 07, dyrskoet@c.dk
SEKRETÆR
Joachim M. Jensen, 30 26 88 19
joachimmjense@gmail.com
NORDSTJERNEN
David og Maj Højgaard
www.nordstjernenkirke.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
Carsten Mørch, 29 78 56 00 carsten@dahlmorch.dk
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71, fodrub@gmail.com
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29
ceciliefod@gmail.com

TORSDAGSKLUB
Rubin Fodgaard, 26 23 35 71
fodrub@gmail.com
TEENS
Philip Fodgaard, philip@bethania.dk, 29 91 08 10
Jonas Jensen, 30 26 88 19
Jonas_sandnerj@hotmail.com
Tobias Skov, 27 20 92 47
Tobiashyttel@hotmail.com
UNGDOMSKLYNGEN
Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36
ralucaaarba@gmail.com
KIRKENS MISSIONSPROJEKT - AIDS CARE
Inger Lise og Mogens Koch Pedersen.
77 33 03 22/24 83 55 90 info@aids-care.dk
INTERNATIONALT ARBEJDE
Sten Nygaard, 28 14 40 27, stenus@home3.gvdnet.dk
ARABISK GRUPPE
Tarek Freiwat, 20 62 81 75
AFRIKANSK GRUPPE
Christine Munezero, 29 65 22 49
IRANSK GRUPPE
Zinat Vahedi, 22 47 97 91
FÆRØSK GRUPPE
Lita Godtfred, 50 51 49 87
BOGSALG
Vibeke Pedersen, 20 96 02 90
MENIGHEDSRÅDET
Poul Erik Jensen, René Mejer Lauritsen
Joachim M. Jensen, Laila Nygaard Andersen
Hans Peter Olsen, Philip Fodgaard
Suppleant: Michael Pedersen
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Søndag 10/1
Kl. 19.00

Ansgars Kirken
Vesterbro 1A

Lars Midtgaard
Bethelkirken

Mandag 11/1
Kl. 19.00

Aalborg Menighedscenter
Gasværksvej 5

Kristian Bak
Koinonia

Tirsdag 12/1
Kl. 19.00

Bethesda
Jernbanegade 16

Thomas Willer
Aalborg Vineyard

Onsdag 13/1
Kl. 19.00

Aalborg Valgmenighed
Hjulmagervej 28

Thomas Baldur
Vadum Frikirke

Torsdag 14/1
Kl. 19.00

Apostolsk kirke
Hadsundvej 75

Dan S. Jacobi
Aalborg Citykirke

Fredag 15/1
Kl. 19.00

Bethaniakirken
Dag Hammarskjølds Gade 2A

Andreas Bøge
Ansgars Kirken

Lørdag 16/1
Kl. 19.00

Vor Frelsers Kirke
Annebergvej 2

Natkirke

Søndag 17/1
Kl. 19.00

Aalborg Citykirke
A2, Riihimækivej 6

Uffe Kronborg
Ansgars Kirken

Tilmelding via Ansgars Kirkens hjemmeside: ansgarskirken.dk
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MEDLEMSKURSUS
28. januar kl. 17.00
Kunne du tænke dig at vide mere om Bethaniakirken, og hvad det
vil sige at være medlem i kirken, er du velkommen til medlemskursus.
Der vil blive serveret en sandwich og kaffe.
Tilmelding til: Philip@bethania.dk

DÅBSKURSUS

FASTELAVNSFEST

4. februar kl. 19.00

14. februar kl. 14.00

Kunne du tænke dig at vide mere om
dåb - eller går du allerede og overvejer
at blive døbt, så meld dig til dåbskursus.

Udklædning, tøndeslagning og
fastelavnsboller.
Alle er velkomne.

Tilmelding til: Philip@bethania.dk

FAMILIENETVÆRKET
10. januar kl. 12.30

Infomøde omkring opstart af Familienetværket Aalborg Centrum.
Mødet er for alle tilmeldte frivillige og interesserede, og er tiltænkt
for at skabe overblik, forståelse og retning.
Der vil være en let servering, og i den forbindelse er der tilmelding
til Jakob på mail: jakob@bethania.dk eller sms: 49401991.
SU senest onsdag d. 6. januar.
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Hint
AF M A R T I N M A N S T R U P

Verdens lys!
Det har været utroligt inspirerende at følge projektet GAVEN - og det har talt meget til mig. Jeg tror
virkelig at det skal blive en fantastisk velsignelse for dem, der modtager julegaverne fra Bethania i år.
Og jeg tror at Gud kalder os til at være noget særligt i 2021 - til at være et særligt lys for dem tæt
på - tæt på kirken, tæt på vores egen bopæl eller tæt på vores hjerter - og jeg er sikker på, at Gud vil
velsigne!
Helt enkelt - at være lys i verden med fokus på Verdens lys, Jesus Kristus!
Som sangen her siger: ”Om vinteren, Faderens glæde når igennem mørket, lyser over jorden og får
skyggerne til at fly”.
For 2 uger siden (2 dage før Philip prædikede ”Jesus er verdens lys”) kom denne sang fra ”We The
Kingdom” - og jeg var ikke i tvivl om at det skulle være hint denne gang. Guds store masterplan i én
sang - smuk og ny ”julesang” - fantastisk tekst! Vil du være med til at synge halleluja, lyse for dem tæt
på og pege på Verdens lys denne jul? I det nye år?
Rigtig glædelig jul og velsignet nytår!
Søg på ”We The Kingdom - light of the world (sing hallelujah)” (der findes også en dejlig akustisk
udgave): https://www.youtube.com/watch?v=lZeJKsko14E
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LIGHT OF THE WORLD

VERDENS LYS

Light of the world
Treasure of heaven
Brilliant like the stars
In the wintery sky
Joy of the father
Reach through the darkness
Shine across the earth
Send the shadows to flight

Verdens lys
Himlens skat
Strålende som stjernerne
Om vinteren
Faderens glæde
Når igennem mørket
Lyser over jorden
Får skyggerne til at fly

Light of the world
From the beginning
The tragedies of time
Were no match for your love
From great heights of glory
You saw my story
God you entered in
And became one of us

Verdens lys
Fra begyndelsen
Tidens tragedier
Fandt ingen forenelse med din kærlighed
Fra de store højder af herlighed
Så du min historie
Gud, Du kom
Og blev en af os

Sing hallelujah x3
For the things he has done
Come and adore him
Bow down before him
Sing hallelujah
To the light of the world

Syng halleluja x3
For de ting som Han har gjort
Kom og elsk Ham
Bøj ned for Ham
Syng halleluja
Til Verdens lys

Light of the world
Crown in a manger
Born for the cross
To suffer, to save
High king of heaven
Death is the poorer
We are the richer
By the price that he paid

Verdens lys
Kronet i en krybbe
Født til korset
For at lide, for at redde
Høje Konge af himlen
Døden er den fattige
Vi er de rige
Efter den pris, som Han betalte

Light of the world
Soon will be coming
With fire in his eyes
He will ransom his own
Through clouds he will lead us
Straight into glory
And there he shall reign
Forevermore x2

Verdens lys
Kommer snart
Med ild i Hans øjne
Han vil forløse sine egne
Gennem skyerne vil Han lede os
Ind i herligheden
Og dér skal Han regere
For evigt x2
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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.
 M
 issonsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: Tro, liv
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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