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

Jesus kom til jorden 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. 

Og vi bliver udfordret til at vise og leve i 
nåden. Vi må overøse mennesker med nå-
den, vi må elske og omfavne mennesker, 
så ingen er i tvivl om deres værdi og at 
de er værdsatte og dybt elskede af os og 
af Gud. 

Men hvis nåden står alene, så kan vi kom-
me til at fastholde mennesker i synden, 
for det er kun sandheden som sætter os 
fri, derfor må vi pege på Jesus som kan 
sætte mennesker i frihed. 

Jesus kom med Sandheden, Jesus kom 
for at være sandheden
Sandheden som guider os og viser vej 
igennem vores liv.
Sandheden som sætter os fri fra løgnens 
magt.
Sandheden som viser os, hvem vi er skabt 
til at være. 
Sandheden 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 er nåde og sandhed

A F PH I L I P F OD G A A R D
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Jesus var nåde og sandhed
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, kær-
lighed og venlighed, og viste mennesker 
sandheden og en bedre vej for deres liv, 
en vej ud af synden, problemerne og ud-
fordringerne i deres liv. 

Den samme Jesus rækker hænderne ud 
og ønsker at møde os med sin nåde og 
sandhed hver eneste dag, og udfordrer dig 
og mig til at øve os i at gøre det samme.
Vi er ikke Jesus, og vi kan ikke altid 
møde mennesker med den nåde og sand-
hed som er nødvendig. Derfor, hvis du 
ikke kan møde mennesker med nåde og 
sandhed samtidig, så begynd altid med 
nåden, derefter kan Jesus møde os med 
sin sandhed. 

KONFIRMAND 2023?
Skal du ungdomsvelsignes/frikirkelig konfirmeres i næste skoleår?

Hvad med at blive det i Bethaniakirken?

Her afslutter vi forløbet med en festgudstjeneste den første
søndag i maj, hvor vi fejrer livet, dig, hvad Gud har gjort

og hvad Gud ønsker at gøre for dig og igennem dig.

 I løbet af året...
 •   vil du modtage undervisning i den krist-

ne tro
 •   vil du have fællesskab med andre og 

have det sjovt
 •   være sammen med nogle på din egen 

alder fra andre kirker nogle gange i løbet 
af året

 •  komme på lejr
 •   modtage undervisning sammen med 

nogle teenagere fra andre frikirker.

Der vil være info-møde for både teenagere og deres forældre
onsdag den 24. august kl. 19,00 i Bethaniakirken.

Spørgsmål og tilmelding rettes til Philip Fodgaard
på tlf. 2991 0810 eller mail: philip@bethania.dk

A F PH I L I P F OD G A A R D
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I Uummannaq er der nogle af de trofaste i 
menigheden, der er rejst fra byen. 
•  Bed for Ane Marie Kristiansen, som 

vender tilbage til menigheden efter op-
hold på højskolen i Mariager. At hun må 
opleve Guds ledelse med de opgaver, der 
venter på hende.

•  Bed også om, at nogle må opleve kaldet 
til at flytte til byen, så menigheden må 
få tilført nye ressourcer. Der er specielt 
behov for at gøre en indsats for børn og 
unge i byen.

•  Tak for Johannes Wille, som det sidste 
½ år har været en af støtterne i menig-
heden, og som nu rejser tilbage til sin 
hjemby Aasiaat.

Stor tak til Eileen og Jesper for deres tid 
som volontører i Ilulissat, og må Gud vel-
signe dem i deres nye opgaver / uddannel-
se i Danmark. De er allerede savnet, og vi 
håber der kommer afløsere for dem i den 
kommende tid.

Vær med til at bede for menighedernes 
ledere, som ofte står i pressede opgaver.

Tak til jer alle for støtte i bøn og offer.

Kh. Bent Fodgaard
Formand for Grønlandsudvalget

Jeg sender på vegne af menighederne i 
Grønland dette bedebrev.

Vi er meget taknemlige for besøget af 
Lisbeth og Per Hyldgaard i marts måned 
i Nordgrønland. Vi ser tilbage på en kam-
pagne, hvor mange har taget imod Jesus 
Kristus som frelser, og oplevet Helligån-
dens virke i deres liv til helbredelse. Vi 
tror og håber på, at der fortsat vil være 
en længsel i den grønlandske befolkning 
efter at møde Jesus Kristus.

I Ilulissat er de i gang med at forberede 
årets sommerstævne for INO kirkerne i 
Grønland.
Det afvikles i perioden fra d. 20 – 24 juni.
•  Tak Gud for at underviserne er fundet.  

Vær med til at bede om, at de praktiske 
forhold må falde på plads.

•  Lige nu er der udfordringer med at fin-
de overnatningsplads til alle. Bed om at 
der må vise sig udvej for dem.

•  Bed for menighedens ledere, at de må 
have indsigt og kræfter til at afvikle 
dette stævne.

•  Tak Gud for de 2 nye som lige er blevet 
døbt.

•  Bed om at menighedens fællesskab må 
værne om de nye som kommer til me-
nigheden.

DENNE GANG NYT FRA 

GRØNLAND

INTERNATIONAL MISSION
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FØDSELSDAGE
12. juli, Kåra Veirum, 50 år
18. juli, Conni Held-Hansen, 60 år
27. juli, Sarah-Manuela Melinte, 30 år
30. august, Irma Nygaard, 75 år
1. september, Jette Bøgh Larsen, 80 år
19. september, Tove Petra Olsen, 75 år

SØLVBRYLLUP
23. august, Lene og Søren Aaskov

GULDBRYLLUP
26. august, Else og Knud Erik Larsen, 

Menigheden ønsker hjertelig tillykke
og Guds velsignelse.

DØDSFALD
Eva Olesen døde den 1. maj 2022 og blev 
begravet fra Bethania den 5. maj 2022.

Ære være Eva Olesens
minde iblandt os.

TAK
Hjertelig tak for opmærksomheden til 
vort krondiamantbryllup!

Kærlig hilsen
Bodil & Arne Notevik

TAK 
Tak for alle opmærksomhederne og 
hilsnerne til vores guldbryllup

Med kærlig hilsen
Harry og Kirsten Nielsen

Medlemmers ”mærkedage” (fødselsdage fra 20 år) 
markeres i kirkebladet. Hvis du ikke ønsker,at din 
”mærkedag” markeres, bedes du senest to måne-
der før meddele dette til Annette Hansen på
 22 99 37 94  eller e-mail: birkealle32@gmail.com

NYT OM NAVNE

FOR ALLE PENSIONISTER, 
EFTERLØNNERE OG ANDRE 

INTERESSEREDE

Tirsdag den 20. september kl. 14.00
Besøg af Britta og Arne Hansen,

Tylstrup.
Emne: Hjerte for Rumænien.

Kaffe og kage kr. 25.-

Velkommen til en hyggelig 
eftermiddag.

ÅBEN HAVE
FOR ALLE

SØNDAG 28. AUGUST
13.00-15.30

Tre husstande fra Bethania-
kirken åbner deres haver.

– Der vil være hyggeligt fælles-
skab med en let frokost, en kop 

kaffe og lidt sødt.

Er du interesseret i at deltage, så 
kontakt Jakob på tlf. 4940 1991 
eller mail jakob@bethania.dk
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BETHANIAKIRKENS
OMSORGS- OG BESØGSTJENESTE

Som det fremgår af kirkens årsberetning, er der taget initiativ til en 
tjeneste, der tager sigte på besøg for adspredelse hos de af kirkens 

medlemmer, der er ensomme, svage og uden mulighed for regelmæssigt
at deltage i kirkens liv. 

En lille gruppe har på initiativ af Inge Kristensen og Eva Johansen været 
samlet og igangsat ”Bethaniakirkens omsorgs- og besøgstjeneste”. – Vi mener, at 
denne tjeneste er en vigtig del af menighedens trivsel. Derfor ønsker vi, at give 
disse kære venner lidt glæde og omsorg, således at de stadig føler sig som en del 

af menigheden og fællesskabet.

Såfremt du, der læser dette indlæg, gerne vil være en del af tjenesten enten 
som modtager eller besøgsven, kan du rette henvendelse til

Inge Kristensen på tlf. 4045 2021 eller mail Ingesnerlevej@gmail.com. 

Ring eller mail for nærmere oplysninger. Hold dig ikke tilbage.
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JULI

Lørdag 2. juli
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 3. juli 
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder og taler: Philip Fodgaard

Søndag 10. juli
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Poul Erik Jensen
Taler: Natalie Laurberg

Søndag 17. juli
Sommerstævne, Lindenborg

Søndag 24. juli
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Poul Erik Jensen
Dryp fra sommeren og sommerstævnet

Søndag 31. juli
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder og taler: Hans Peter Olsen

 AUGUST

Lørdag 6. august
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 7. august
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder: Jakob Hyldgaard Engell
Taler: Tarek Freiwat
 
Søndag 14. august
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder og taler: Joachim Jensen

Torsdag 18. august
18.30 Torsdagsklub

Fredag 19. august
19.30 Teens

Søndag 21. august
10.30 Indsættelsesgudstjeneste 
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Camilla Westen

Onsdag 24. august
19.00 Intro-aften om Ungdomsvelsignelse

Torsdag 25. august
16.00 Familienetværk opstart

Søndag 28. august
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Marianne Nielsen
Taler: Philip Fodgaard
13.00-15.30 Åben Have

Onsdag 31. august
19.00 Teens

MØDEKALENDER
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SEPTEMBER

Torsdag 1. september
18.30 Torsdagsklub

Lørdag 3. september
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 4. september
09.45 Super-Søndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Camilla Westen

Tirsdag 6. september
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn 
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 7. september
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 8. september
16.00 Familienetværk

Søndag 11. september
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Knud Erik Lasen
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 13. september
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 14. september
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 15. september
18.30 Torsdagsklub

Søndag 18. september
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Anne Katrine Rannestad
Taler: Camilla Westen.

Tirsdag 20. september
14.00 Tirsdagscafé
Besøg af Britta og Arne Hansen, Tylstrup 
Hjerte for Rumænien

Tirsdag 20. september
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 21. september
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 22. september
16.00 Familienetværk

Søndag 25. september
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Marianne Nielsen
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 27. september
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 28. september
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 29. september
18.30 Torsdagsklub
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Fra Østersøens perle
              til Nordjylland

På menighedsmødet 15. maj blev det be-
sluttet at ansætte/kalde Camilla Westen 
som præst i en 65% stilling. 

Jeg traf Camilla en onsdag formiddag, 
hvor hun var ude at lufte hunden i en 
travl hverdag, hvor hun har sendt Daniel 
til Aalborg for at renovere huset, som 
familien har købt, og de to ældste børn er 
på efterskole.

Til lykke med din ordination på Sommer-
stævnte. - Du og din mand har tidligere 
boet i Aalborg. Hvorfor ville du gerne 
tilbage til byen?
Der var noget familiemæssigt, der trak 
os mod Aalborg påny. Vi har gode venner 
i byen, og så kom jeg lidt nærmere til mit 
fødeland.

Nu bliver du ansat i Bethaniakirkens 
menighed. Hvordan har du det med me-
nighedens vision?

(Vi ønsker at være et åbent, bredtfavnen-
de fællesskab med Jesus i centrum. – En 
menighed for alle generationer og alle 
nationaliteter)
Den passer rigtig fint med min forståelse 
af menighedsfællesskabet og det er også 
noget jeg har arbejdet for i Missionskirken, 
hvor jeg nu er ansat. Menigheden er en 
samling af mennesker, og den samling er 
forskelligartet. Det er vigtigt at denne for-
skellighed både kan rummes og komme til 
udtryk i fællesskabet. Der er ikke én rigtig 
måde at være åndelig på, og der er ikke èn 
musikstil der er bedre end andre. Der skal 
være plads til, og opfordres til, at være sig 
selv, man behøver ikke efterligne andre. 
Jeg synes også det er vigtigt at være kri-
sten i hverdagen og have omsorg for alle. 
Det glæder mig, at der er gryende besøgs- 
og omsorgstjeneste i menigheden. I min 
tjeneste vil jeg, som jeg gør nu, have stor 
fokus på Bibelen og trække tråde fra gam-
le testamente til nye testamente.

Velkommen
til en herlig indsættelsesgudstjeneste af Camilla Westen.

Søndag den 21. august kl. 10.30.
Der vil være servering og mulighed for at bringe 

hilsener efter gudstjenesten.

A F PE DE R MØRC H
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BLÅ BOG
Camilla Westen er født og opvokset 
i Horten, Norge. 45 år gammel.

Gift med Daniel, der er fra Midt-
jylland. Det var Daniel, der efter de 
mødte hinanden på Mariager
Højskole, ”trak” Camilla til
Danmark i 2001.

Camilla har tre børn: Datteren
Oktober, 17 år gammel. Sønnen 
Rocky, 15 år gammel og datteren 
Coco, 8 år gammel.

Udannelse på Oslo, Aarhus og
Københavns universiteter,
Missionsseminariet i Stavanger, 
Dansk Bibelinstitut og pastoral
Seminariet i København. Cand.teol.

Præst i Bornholms Baptistmenig-
hed og Missionskirken i Rønne 
igennem 11 år.

A F PE DE R MØRC H

Nu skal du for tredje gange lære en ny 
menighed at kende. Er der noget, som du 
glæder dig til i den anledning?
Jeg glæder mig meget til at opleve og 
lære hele menigheden at kende (om end 
den er stor). Det er min opfattelse, at jeg 
her får mulighed for at fokusere mere 
på de opgaver, som ligger mit hjerte nær 
- undervisning, discipelskab, styrkelse af 
lærertjenesten, sjælesorg og prædiken ikke 
mindst. Jeg fungerer – når jeg selv skal sige 
det – godt i et udviklende fællesskab med 

andre, og her får jeg en ”medvandrer” i Phi-
lip Fodgard, som jeg kollegialt kan udvikle 
mig med og ser frem til at være sammen 
med i tjenesten. Det er rent bonus, at vi 
kan være sammen i tjenesten og den store 
opgave, det er, at være præst og forkynde 
Guds ord til mennesker.

Camilla Westen slutter med at sige, at hun 
glæder sig enormt, inden hun skal videre 
med hunden på den daglige meditative 
vandring på klippeøen.
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  KONTAKTPERSONER, AKTIVITETER    OG INFO
 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

 REGNSKABSFØRER 

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

SEKRETÆR 

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

 ØKONOMISEKRETÆR 

René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91,
rene4100@live.dk

 MENIGHEDSRÅDET 

Poul Erik Jensen,
René Mejer Lauritsen,
Hans Peter Olsen,
Laila Nygaard Andersen,
Joachim M. Jensen,
Philip Fodgaard
Suppleanter:
Jonas Jensen,
Natalie Laurberg

 PEDELLER 

Augustin Ntunungu, 41 16 73 21 
Christine Munezero, 29 65 22 49

 NORDSTJERNEN 

NY KIRKE PÅ VEJ I NØRRESUNDBY
David og Maj Højgaard, 
www.nordstjernenkirke.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
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  KONTAKTPERSONER, AKTIVITETER    OG INFO
 BUS  
 BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET 

René Mejer Lauritsen, 28 12 68 91,
rene4100@live.dk

 BØRNEKIRKEN 

SØNDAG SAMTIDIG MED 
GUDSTJENESTEN 
Cecilie Fodgaard, 40 52 25 29,
ceciliefod@gmail.com

 TORSDAGSKLUB 

FRA 1. - 6. KLASSE
TORSDAG I ULIGE UGER KL. 18.30-20.00
Nicoline Veidinger, 71 77 08 74 
nicoline-weidinger@live.dk

 TEENS 

FRA 6. KLASSE OG OPEFTER 
Philip Fodgaard, 29 91 08 10,
philip@bethania.dk,
Jonas Jensen, 30 26 88 19,
Jonas_sandnerj@hotmail.com

 UNGDOMSKLYNGEN 

TIRSDAG KL. 19.00 I KIRKEN 
(EFTER AFTALE)
Raluca Arba Jensen, 91 85 81 36,
ralujensen@gmail.com

 TIRSDAGSCAFE 

Stig Christensen, 20 98 75 75,
stigchristensen1955@gmail.com

 KIRKENS MISSIONSPROJEKT  
- AIDS CARE 

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

NETVÆRKSGRUPPER 

TRÆFFES EFTER AFTALE I GRUPPERNE 
Kontakt Philip Fodgaard,
philip@bethania.dk, 29 91 08 10
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HINT

I løbet af det sidste års tid har jeg lyttet meget til en amerikansk sanger ved navn Ryan 
Ellis.
Hans ”singer-songwriter” sange er utroligt melodiske og jeg synes at han har skabt sin 
egen og nye stil af lovsange. Han synger utroligt godt – og teksterne er enkle og helt 
jordnære.
Jeg har udvalgt denne sang, som hedder ”Heart of the Father” (Faderens hjerte), som 
handler om Guds godhed overfor og kærlighed til alle mennesker. Og det er måske det 
vigtigste budskab som vi kan dele med vores medmennesker – ikke prøve at ændre på 
dem, men bare møde dem hvor end de er i deres liv – og med tålmodighed og kærlighed 
fortælle dem, at de har en Far i himlen, som elsker dem uendeligt meget.

Vi tager den udgave, hvor han synger med Doe.
Find den ved at søge på ” Ryan Ellis, DOE - Heart of the Father (Official Music Video) ft. 
DOE” https://www.youtube.com/watch?v=-8epzjNnLOo
Prøv også et par af de andre sange fra ham, som ”All my praise”, ”Gonna Be Alright”, 
”Keep My Eyes Up”, ”REPENT”, ”Closer” eller den helt nye (udkommet 6/6 22) ”Lean On 
The Lord”.
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1. I've never known a love like Yours
So intimate, so powerful
And I've tasted, I've seen, and nothing 
comes close
I've never known a love like Yours

Kor: Jesus, Your name is power
It's breath, and living water
And Your Spirit guides me
To the heart of the Father
Let Your praise ring louder
Everyday and every hour
'Cause Your Spirit guides me
To the heart of the Father

2. I've never felt at home like this
Just like a child, so innocent
And I'm safe inside Your arms
'Cause You won't let go
I've never known a love like Yours, Yours

Bro: We sing praise
God, we sing praise
God, we sing praise
We sing praise
We sing praise
We sing praise
We sing praise
We sing praise

1. Jeg har aldrig kendt til en kærlig-
hed som Din
Så intim, så kraftfuld
Og jeg har smagt, jeg har set, at in-
genting kommer i nærheden
Jeg har aldrig kendt til en kærlighed 
som Din 

Kor: Jesus, Dit navn er kraft 
Det er åndedrag, og levende vand 
Og Din ånd leder mig 
Til Faderens hjerte 
Lad Din pris lyde højere 
Hver dag og hver time 
Fordi Din Ånd leder mig 
Til Faderens hjerte 

2. Jeg har aldrig følt mig så hjemme 
som nu 
Lige som et barn, så uskyldigt 
Og jeg er tryg i Dine arme 
For Du vil ikke slippe mig 
Jeg har aldrig kendt til en kærlighed 
som Din

Bro: Vi lovsynger
Gud, Vi lovsynger

Scan koden med din 
mobil og hør sangen
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Vær med til at gøre
kirkens arbejde 
mere synlig!
Som en del af det at være en udadvendt 
kirke, der gerne vil fortælle det glade 
budskab, har vi brug for at synliggøre
aktiviteter i kirken. 

Måske det var noget for dig at være 
med i en PR-gruppe?

Vi er allerede nogle der er igang, men vi 
har brug for hjælp og gode input til fx.

• Facebook
• Instagram
• Flyers og plakater
• Hjemmeside
• Nyt fra DIN Kirke
• Info uden for kirken
• Infoslides til gudstjenesten
• Nyhedsbreve
• Tekster
• Billeder
• ..... DIN gode idé ?

Kontakt: Laila Nygaard på 21 22 35 54
eller laila@nygaardgrafisk.dk
hvis du har lyst til at være med.

NYT FRA DIN KIRKE
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●  BETHANIAKIRKEN er en frikirke, der er tilsluttet Evangelisk 
Frikirke Danmark som 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.

●  BETHANIAKIRKEN kan kort karakteriseres med tre ord: 
Tro, liv og fællesskab.

  Evangelisk Frikirke Danmark søger således at lægge større vægt 
på fællesskabet om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke 
syn man kan have på forskel lige teologiske spørgsmål. På denne 
måde forsøger vi at praktisere Jesu bøn om de troendes enhed.

●  BETHANIAKIRKEN 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 arrangemen-
ter 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, forkyn-
delse med mere.

●  BETHANIAKIRKEN optager medlemmer på troens beken-
delse. Men alle, uanset medlemskab, er til enhver tid velkommen 
i kirken.

●  BETHANIAKIRKEN har en lang række tilbud til forskellige 
aldersgrupper.

●  BETHANIAKIRKEN er involveret i mission i Thailand, Grøn-
land, Ghana og Rumænien. 

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 und-
fanget 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 sam-
fund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

HVEM ER VI? NYT FRA  DIN KIRKE
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