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Så sidder jeg her og skal skrive mit første 
indlæg i Bethaniakirkens menighedsblad.
Det kan godt være lidt svært at vide hvad 
der vil være passende at skrive, hvad der 
er relevant, når man er ny og ikke helt er 
inde i hvad der rører sig i menigheden. Jeg 
har ikke styr på hvad der ligger bagved 
af oplevelser, og hvad der ligger forud af 
forventninger. Jeg ved ikke, hvem der er 
i familie med hvem, og hvem der er nye, 
hvem der trækker et stort læs og hvem 
der er på besøg. Det kommer vi til at 
mærke i tiden fremover. Jeg kommer til at 
spørge, og I vil forhåbentlig være behjæl-
pelige med at svare. Så vil vi stille og rolig 
lære hinanden at kende. Men selv om jeg 
ikke kender jer, og ved hvad I synes er 
interessant at snakke om, er jeg i den hel-
dige position at være præst i en kristen 
menighed, bestående af mennesker der 
elsker Jesus. Og det er et godt udgangs-

punkt. For så har vi altid noget til fælles 
der altid er relevant! 

Jesus var relevant allerede, inden han blev 
født. I indledningen til sit evangelium på-
står Johannes, at Jesus var relevant allere-
de i 1. Mosebog, ja til og med inden. For alt 
blev til ved Ham. Han var relevant under 
Herodes‘ styre, da han som lille dreng 
udgjorde en trussel mod den siddende 
magt. Han var relevant, da Han som alt 
for ung dreng fandt sin plads blandt de 
lærde i templet. Og Han var relevant i 
det romerske herrevælde, som generelt 
ikke så pænt på anderledestænkende. Da 
Han døde fortsatte det, og i apostlenes 
gerninger ser vi Hans relevans begynde at 
sprede sig, først geografisk, fra Jerusalem 
til Judæa, Samaria og videre mod verdens 
ende. Dernæst religiøst, fra jøderne til hed-
ningerne og til alle folkeslag.

Jesus er altid relevant

A F C A M I L L A W E S T E N
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Ordet om Jesus ville ikke dø, det kunne 
ikke stoppes. Og det blev ved med at spre-
de sig! I dag sidder vi godt 4.600 kilometer 
fra det sted, hvor Han blev født, et par tu-
sind år efter Hans død og læser begejstret 
med når Han taler, med mennesker vi ikke 
kender. Vi er kirker og kristne, millioner 
af os, over hele kloden der læser ordet om 
Ham og af Ham. Ja, ikke bare læser vi, men 
vi handler på det og lever efter det. De ord 
Han sagde til en fisker ved Galilea sø, og 
det Han fortalte en dame ved en brønd i 
Samaria, er ikke bogstaver i en støvet bog, 
men de både giver og forvandler liv hver 
dag. Det er jo i virkeligheden for vildt. 
Hvordan kan det lade sig gøre?

Mange vil i dagens Danmark mene, at vi 
er blevet for moderne og oplyste til at fin-
de sandhed i gamle historier om en jødisk 
herre af lavere rang. Men vi ved bedre. Vi 
ved at der er en grund til at ordet om Ham 
kunne sprede sig så voldsomt og overleve 
så mange århundreder. Vi ved hvorfor vo-
res hjerter brænder, når vi taler om Ham. 
Fordi Han er Den Han Er.
Det er ikke alt vi forstår ved Ham, fordi 
Han er overnaturlig og opleves nogle gan-
ge en smule mystisk. Men Han er samtidig 

meget konkret og jordnær, tilstede hos os. 
Altid den samme, altid relevant. Hans 
navn er banneret over vore menigheder 
og kan aldrig i evighed miste kraft eller 
blegne. Hvor er det fantastisk at være en 
menighed med sådan et banner - så er der 
altid noget at skrive om. 

Så i mit første skriveri til menigheds-
bladet, vil jeg skrive hans navn: Jesus 
Kristus, vores Herre og frelser. Al ære til 
Hans navn, nu og til evig tid!

Andre har sagt det bedre end mig, og såle-
des slutter jeg af:

Navnet Jesus blegner aldrig,
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus, det er evigt,
ingen det udslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadigt friske skud;
det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud

Navnet Jesus må jeg elske,
det har sat min sjæl i brand;
ved det navn min sjæl fandt frelse,
intet andet frelse kan.

A F C A M I L L A W E S T E N

Bakser du med en bibeltekst?
Nu har jeg jo opfordret alle til at tage bibler med til gudstjeneste, fordi jeg gerne 
vil at bibelen skal være en stor og naturlig del af vores menighedsliv. Nogle af jer 
elsker at læse i den, mens andre synes den er svær at komme igennem. Jeg kunne 
godt tænke mig at høre lidt om hvilke bibelsteder I bakser med, synes er interes-
sante eller bare gerne vil høre mere om, så vil jeg nemlig tage fat på nogle af de 
tekster i mine prædikener. I er derfor meget velkomne til at give mig ønsker til 
tekster, enten ved at sende mig en mail eller lægge en seddel i mit dueslag, så vil 
jeg kikke nærmere på dem løbende. 

Kærlig hilsen Camilla
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REFLEKSIONER FRA SOMMERSTÆVNE 2022:

Guds rige midt i blandt os! 

Det var overskriften for Sommerstævne 
2022. At Gud må tage bolig midt i blandt 
os. Ja mere end det, at Gud må tage bolig 
i vore hjerter ved sin Hellige Ånd. Det 
er virkeliggørelsen af ”Guds rige midt i 
blandt os”. 
I Salme 104, vers 30 står der: ”Din livgiven-
de Ånd har skabende kraft, du fornyer alt 
liv på jorden”.
Guds livgivende Ånd, Helligånden, har i 
sig skabende kraft. Guds rige midt i blandt 
os handler om, at Gud sender sin livgiven-
de Ånd ind i vore sammenhænge, ind i 
menigheden, ind i vore hjerter. Guds Ånd 
- Helligånden har skabende kraft i sig og 

fornyer alt liv, som Helligånden kommer i 
berøring med.  
For mig handler overskriften fra som-
merstævnet 2022 om dette ene, at Guds 
Hellige Ånd har skabende kraft. Overalt 
hvor Helligånden får lov at virke, der sker 
der fornyelse. Det er manifestationen af 
Guds rige midt i blandt os. Jeg elsker dette 
vers fra salme 104, og jeg bliver nødt til at 
gentage det: ”Din livgivende Ånd har ska-
bende kraft, du fornyer alt liv på jorden” 
(citat fra Bibelen på Hverdagsdansk)
Her er nogle korte kommentar om som-
merstævnet, fra nogle af deltagerne fra 
menigheden.

A F P OU L E R I K J E NS E N
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A F P OU L E R I K J E NS E N

Sara 16 år:
Jeg nød den dejlige lovsang ved aftens-
møderne, især den første aften med Stille 
Stunder gik lige i hjertet!

Dorthe Pascu:
Det var så dejligt at få lov til at fortæl-
le lidt om vores tjeneste i Rumænien 
og samtidig få indblik i hvad der rører 
sig både i Myanmar, Thailand, Ghana og 
Grønland!

Cornel Pascu:
Det var virkelig godt at følge formiddags-
undervisningen med Mikael Tellbe, som 
havde virkelig god teologisk dybde! 

Jonathan 19 år:
Jeg nød fællesskabet med venner og fa-
milie, og jeg glædede mig over mulighed 
for skabe nye kontakter inden jeg skal 
flytte til Danmark.

Rene Mejer Lauritsen:
Det har været dejligt at mærke Guds rige 
mit i mellem os i forteltene, og da vi alle 
spiste sammen. 

Andrea 17 år:
Det fedeste ved stævne 2022 var fælles-
skabet, at man spiste sammen og kom 
tættere på hinanden. 

Sebastian 14 år:
Det var fint nok

Malene og Kresten Møller Nielsen:
Spikeball, Peters amerikanske pandeka-
ger om morgenen, det fantastiske vejr, 
Stille Stunder, koncert, snakke og gode 
grin med skønne venner, fællesspisning, 
lyden af lynlåsen fra forteltet, børn der 
leger, fodboldkampen og meget meget 
mere er det vi husker og tager med hjem 
af gode oplevelser fra stævnet 2022. 
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Poul Erik Jensen:
Jeg nød virkelig fællesskabet med jer 
fantastiske mennesker! Jeg nød svøm-
meturene i fjorden. Undervisningen ved 
Mikael Tellbe, Thomas Hansen og Per 
Hyldgaard var åndelig føde for mig.  

Nathanael 8 1/2 år:
Leg i vand og børneprogrammet var 
sjovt. Sommerfesten var hyggelig. 

Ida-Elisabeth 7 år:
Krea og børneprogrammet var sjovt. Fæl-
lesskabet med de andre børn i Bethania 
gaden. 

Cecilie Fodgaard:
Det var en rigtig god lovsangskoncert 
søndag aften med stille stunder.

Philip Fodgaard:
Fællesskabet i Bethania gaden var godt 
og der manglede aldrig en stol at sidde i 
eller en kop kaffe at drikke. 🙂

Jonas Jensen:
Jeg nød virkelig fællesskabet på Aalborg 
gaden, med hjælpsomhed, snak og spil. 
Jeg syntes også der var god mulighed for 
at møde gamle lejr venner som man ikke 
har set de seneste år på grund af Corona. 
Jeg nød særligt festeftermiddagen som 
skabte ekstra liv nede ved fjorden.

Marie Lucia 10 år:
Det var godt at være til sommerstævne, 
fordi der ikke var det de andre år.  Det føl-
tes også som om, at det var bedre end før. 
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Christina Fodgaard:
Jeg synes det var rart, at man kan komme 
og gå til de forskellige aktiviteter, som 
det passer. På den måde er der masser af 
ferie selvom, der er meget program. Der 
var dejligt fællesskab. 

Rubin Fodgaard:
Jeg nød en uge med camping i godt vejr, 
badning i fjorden og fællesskab med gode 
venner. 

Raya, Radeya, 
Daniela og Joachim Jensen:
Aalborggaden må absolut have været 
den bedste gade på sommerstævnet 2022. 
Alle tog del, og vi var en stor familie i alle 
aldre. Vores to piger blev mødt og set af 
alle. Radeya blev mødt af Gud til Mikro-
kids i hendes øjenhøjde. Vi glæder os alle 
til at komme tilbage.
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Sophia 6 år:
Det fedeste var sangene og vandrutche-
banen.

Zander 9 år:
Det bedste for mig var at spille fodbold 
hver dag efter børnekirke.

William 12 år:
Beat var for sejt! (Beat var programmet 
for 4.-9. klasse)

Charlotte Pedersen:
Tak for en god uge i godt selskab og i 
smukke omgivelser.

Kenneth Pedersen:
For mig var højdepunktet helt klart at 
møde motorcykel klubben EXODUS. De-
res vidnesbyrd, glæde og brand, var til 
stor inspiration for mig!

Barbara Mortensen:
Det var en skøn uge på sommerstævnet 
i år. Det var dejligt at være så mange 
familier af sted fra menigheden og jeg 
havde mange gode oplevelser med Gud 
og venner.

Hanne og Elis Sørensen:
Herligt igen at kunne være sammen på 
sommerstævne efter en pause. Det gav 
gode og tætte snakke med venner i Aal-
borggade. Skønt at se de unge familier 
med børn boltre sig. Mødet med ven-
ner fra andre menigheder i landet gjorde 
godt og bekræfter vort fællesskab. Så var 
der super undervisning af Mikael Tellbe 
om formiddagen. En festlig festeftermid-
dag, hvor vort nye navn blev fejret. Det 
var godt at høre, at der virkelig sker noget 
i vores missionsfelter uden for Danmark 
og meget mere.
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Roland Pedersen:
Vi havde et dejligt fællesskab i Aalborg 
gaden.
Ved mødet med motorcykelklubben Exo-
dus fortalte de om motorcykelmiljøet og 
hvordan de prøvede at vinde den hårde 
kerne som Hells Angels m.fl. for Jesus det 
var et vidnesbyrd om tro på Jesus og de 
prøvede at give det videre til andre.

Ena Pedersen:
En af mine store oplevelser ved Sommer-
stævnet, der var flere, var ved afslut-
ningsmødet hvor alle deltager var samlet 
og vi så noget af det børnene havde lært. 
Pludselig rejste sig en stor flok unge og 
teenager sig op og hoppede med armene i 
vejret. De råbte/ sang: Alle dem der hop-
per, de elsker Jesus.
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Gruppen omkring børnene hjælper med 
alt det praktiske, men er ikke i stand til 
at klare den økonomiske forpligtelse. Der 
er brug for faste bidrag. Og der kan vi 
hjælpe.
Det begyndte en onsdag aften, hvor vi var 
samlet til bedemøde og bad for børnene 
og økonomien, som altid var dårlig. Her 
fik Knud Erik Larsen ord fra Gud som lød 
(kort fortalt): ”I skal samle en ledelse og 
tegne fadderskaber, så huset kan have en 
fast indtægt.” Ordene ramte mig, og jeg 
vidste, at jeg måtte handle på dem. Heldig-
vis var Henri Hansen og Stig Christensen 
klar til at gå med i projektet, og sammen 
fik vi samlet 12 faddere og fik sat gang i 
støtten. Projektet har snart kørt i tre år, 
og vi får løbende billeder og rapporter fra 
Chantal, der fortæller, at børnene trives 
godt både fysisk og psykisk og klarer sig 
godt i skolen. Jævnligt er der ægtepar fra 
menigheden dernede, som melder sig som 

På opfordring vil jeg fortælle lidt om bør-
nehuset Children’s Home, som en kreds 
af personer i og udenfor Bethaniakirken 
understøtter økonomisk, så 12 tidligere 
hjemløse børn kan få husly, mad og om-
sorg. Børnehuset ligger i Burundi i hoved-
staden Bujumbura, og drives af frivillige 
fra Christines hjemmenighed med hen-
des søster Chantal i spidsen.
De fleste husker nok, at vi tidligere sam-
lede penge ind til ”Grisehuset”, et forladt 
hus, hvor børnene boede under usle for-
hold, indtil det blev fjernet i forbindelse 
med nybyggeri. Nu bor børnene under 
gode forhold i et lejet hus sammen med 
en voksen støttet af frivillige fra menig-
heden. Børnene kommer med forskellig 
baggrund, dog med det til fælles, at at de 
af forskellige årsager ikke kan bo sam-
men med deres familie, oftest pga. dårlig 
økonomi, og derfor er henvist til at bo på 
gaden og hutle sig igennem barndommen. 

DENNE GANG NYT FRA 

CHILDREN’S HOME

INTERNATIONAL MISSION
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BYTTESØNDAG

SØNDAG 2. OKTOBER
er der byttesøndag for præster i Evangelisk Frikirke Danmark. Vi får besøg 

af Thomas Baldur, Vadum Frikirke. Philip Fodgaard indtager prædikestolen i 
Missionskirken, Rønne.  Og Camilla Westen er i Vadum Frikirke.

BYTTESØNDAG FOR PRÆSTER 
I AALBORG PRÆSTENETVÆRK

SØNDAG 6. NOVEMBER
får vi besøg af Thomas Willer fra Aalborg Vineyard.

Camilla Westen indtager prædikestolen i Aalborg Vineyard.

MENIGHEDSMØDE

ONSDAG D. 23. NOVEMBER  kl. 19.00 
Denne aften skal vi tale om budget og planer for det kommende år. 

Vel mødt. 

GENERALSEKRETÆR 
MIKAEL WANDT LAURSEN

fra Frikirkenet taler og fortæller om sit arbejde.
Bethaniakirken er medlem af Frikirkenet.  

BESØGET ER 30. OKTOBER.

plejeforældre til børn fra hjemmet, og det 
betyder, at vi kan tage nye børn ind. For 
de står i kø ude på gaden.
Pt. er vi i gang med at udvide kredsen af 
sponsorer, da priserne på husleje, mad og 
el m.m. er steget med 25% pga. inflation. 
Vi har valgt at holde projektet udenfor 
menighedens regi, da der er så mange 
andre behov, vi skal støtte der, men hvis 

nogen skulle have lyst til at være med, er I 
velkomne til at kontakte en af os tre, Hen-
ri, Stig eller undertegnede. Vi synes, det er 
en kæmpe velsignelse, at vi for forholds-
vis få midler kan være med til at gøre en 
kæmpe forskel for disse dejlige børn. 

Kærlig hilsen fra 
Erik Hansen



12

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 18. oktober kl. 14.00.
”Kristendom og Islam: 
Ligheder og forskelle”. 

Knud Erik Larsen 
Kaffe og kage kr. 25.-

Tirsdag 15. november kl. 14.00 
”Fra min mors strengekorssangbog”. 

Sange og fællesskab. 
Besøg af Jørgen Hansen, Sorø. 

Kaffe og kage kr. 25.-

Tirsdag 13. december kl. 12.30 
Juleafslutning med servering. 

Sang og musik ved Judith 
og Bjarne Nørholm m.fl. 

Pris kr. 50.-

Velkommen til en hyggelig 
eftermiddag.

FØDSELSDAGE
22.10 Peter Manstrup, 75 år
28.10 Ingrid Åkesson, 85 år
04.11 Ester Kristensen, 90 år
08.11 Mark Manstrup Knudsen, 40 år
19.11 Beritt Bach Pedersen, 60 år
02.12 Annelise Jensen Nørgaard, 80 år
04.12 Ninna Søndergaard 
Abrahamsen, 70 år
12.12 Marie Jerious Freiwat, 80 år

Menigheden ønsker hjertelig tillykke 
og Guds rigeste velsignelse.

HJERTELIG TAK for opmærk-
somheden til vort guldbryllup.

Kærlig hilsen
Else og Knud Erik Larsen

TAK for kærlig opmærksomhed 
og deltagelse ved vores elskede far, 
svigerfar, morfar, farfar, oldefar 
og tipoldefar Svend Abrahamsen’s 
bisættelse fra Bethaniakirken 
torsdag den 21. juli. 
Tak for de mange smukke blomster, 
kranse, pengegave og trøstende 
ord. Det blev - på trods - en smuk 
dag med alt det, som betød mest for 
vores far - kirken, troen og familien - 
de nære og kære. 
En stor tak til vores præst Philip 
Fodgaard for al hjælp og den smukke 
mindetale i kirken.

Kærlig hilsen
Familien
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GAVEN - fordi alle børn 
fortjener en god julegave!
I julen 2022 vil vi igen - for 4 år i træk - være til velsignelse for vores nærom-
råde, ved at give gode julegaver til børn fra pressede familiebaggrunde. Det gør 
vi gennem GAVEN. Vi håber at Bethaniakirken kan uddele gaver til mindst 100 
børn.

Har du lyst til at hjælpe med forskellige opgaver i.f.m. GAVEN, så kontakt 
Bjarne Andersen på 25114775.

Har du lyst til at være med i GAVEN økonomisk, så kan det gøres via kirkens 
Mobilepay nr.: 70539 (mærk ”GAVEN”), eller ved en kollekt, som optages på en 
søndagsgudstjeneste.
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Søndag d. 27. november er der adventsgudstjenste, 
og allerede denne dag er kirken festligt pyntet.

Søndag 11. december er der julefest for hele familien.
Vi synger julens sange, ligesom der er andagt. 
Der vil være servering og alle børn får en godtepose med hjem. 

Lørdag 24. december samles vi til julegudstjeneste kl. 15.00. 

Onsdag 28. december er der julecafé-gudstjeneste kl. 14.00. 
Der bliver julehygge, kaffebord og andagt.

Julens arrangementer

Julen 2022
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OKTOBER

Lørdag 1. oktober
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 2. oktober
09.45 Super-søndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste.
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad.
Taler: Thomas Baldur. Byttesøndag

Tirsdag 4. oktober
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn 
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 5. oktober
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 6. oktober
16.00 Familienetværk

Søndag 9. oktober
10.30 Høstfest i Vesterkirken, Stenum
Se annonce

Tirsdag 11. oktober
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 12. oktober
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 13. oktober
18.30 Torsdagsklub

Søndag 16. oktober
10.30 Gudstjeneste.
Mødeleder: Knud Erik Larsen
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 18. oktober
14.00 Tirsdagscafé. se program
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 19. oktober
09.30 og 19.00 Bedemøde

Søndag 23. oktober
10.30 Gudstjeneste.
Mødeleder:  Marianne Nielsen 
Taler: Camilla Westen

Tirsdag 25. oktober
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 26. oktober
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 27. oktober 
18.30 Torsdagsklub

Søndag 30. oktober 
10.30 Gudstjeneste.
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Mikael Wandt Laursen

MØDEKALENDER
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Tirsdag 15. november
14.00 Tirsdagscafé. Se annonce
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 16. november
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 17. november 
16.00 Familienetværk

Søndag 20. november
10.30 Gudstjeneste. 
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: John Nielsen

Tirsdag 22. november
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 23. november
09.30 Bøn
19.00 Menighedsmøde

Torsdag 24. november
18.30 Torsdagsklub

Fredag  25. november
9.30  Teens 

Søndag 27.  november 
Første søndag i advent
10.30 Adventsgudstjeneste. 
Mødeleder: Joachim Jensen
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 29. november
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 30. november
09.30 og 19.00 Bedemøde

NOVEMBER

Tirsdag  1. november
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn 
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 2. november
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 3. november
16.00 Familienetværk

Lørdag 5. november 
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 6. november 
09.45 Super-søndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste. 
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Thomas Willer. Byttesøndag

Tirsdag 8. november
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 9. november
09.30 Bedemøde
19.00 Kombineret info-møde og bede- 
møde ved Per Hyldgaard fra Gospel 
Outreach

19.00 Teens

Torsdag 10. november
18.30 Torsdagsklub

Søndag 13. november
10.30 Gudstjeneste. 
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Taler: Camilla Westen

MØDEKALENDER
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Torsdag 15. december
16.00 Familienetværk

Søndag 18. december
Fjerde søndag i advent
10.30 Gudstjeneste.
Mødeleder og taler: Camilla Westen

Tirsdag 20. december
19.00 Ungdomsklynge

Lørdag 24. december
15.00 Julegudstjeneste.
Taler: Philip Fodgaard

Onsdag 28. december
14.00 Julecafé 

JANUAR

Søndag 1. januar 2023
16.00 Nytårsandagt

Langtidskalender 2023

Søndag 26. marts Årsmøde

Lørdag den 13. maj
Evangelisk Frikirke Danmark har 
årsmøde i Bethaniakirken i Aalborg

DECEMBER

Torsdag 1. december
16.00 Familienetværk

Lørdag 3. december 
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 4. december 
Anden søndag i advent
09.45 Super-søndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste.
Mødeleder og taler: Camilla Westen

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

Onsdag 7. december
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 8. december
18.30 Torsdagsklub

Søndag 11. december
Tredje søndag i advent
10.30 Julefest for alle generationer. 
Mødeleder: BUS
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 13. december
12.30 Tirsdagscafé. Se annonce.
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 14. december
09.30 og 19.00 Bedemøde
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  KONTAKTPERSONER, AKTIVITETER    OG INFO
 MENIGHEDENS PRÆSTER 

Philip Fodgaard
Ølandvej 16A, 9220 Aalborg Øst
29 91 08 10, philip@bethania.dk
Træffes ikke mandag

Camilla Westen, 51 92 77 55
camilla@bethania.dk

 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
Camilla Westen
Suppleant
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
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  KONTAKTPERSONER, AKTIVITETER    OG INFO
 BOGSALG 

Vibeke Pedersen, 20 96 02 90

 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 Weidinger, 71 77 08 74 
nicoline-weidinger@live.dk

 TEENS 

FRA 6. KLASSE OG OPEFTER 
Philip Fodgaard, 29 91 08 10,
philip@bethania.dk,

 UNGDOMSKLYNGEN 

TIRSDAG KL. 19.00 I KIRKEN 
(EFTER AFTALE)

 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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A F M A R T I N M A NS T RU P

HINT

Denne fantastiske Hillsong-lovsang har 
ligget på min playliste i et års tid – og jeg 
vidste at jeg ville have den med her som 
Hint – var bare i tvivl om hvornår at det 
skulle være….

Det er en dejlig melodi, men jeg synes at 
teksten er helt speciel og fantastisk flot.
De fleste udgaver er store og pompøse 
som Hillsong-sange er, men jeg har 
fundet en helt stille udgave med Tori 
Kelly og hendes guitar. Og bagefter kan 
du prøve den udgave med Osby Berry, 
som jeg hørte første gang – fremragende 
sanger - og ikke mindst fik jeg teksten 
synliggjort på en aften, hvor jeg blev slået 
helt omkuld.
”Græder du, far?”, spurgte Marie – og ja, 
jeg græd – Guds kærlighed væltede ned 
over mig.

Jeg vil ikke kommentere på teksten – 
det er mere eller mindre hele Guds plan 
fortalt på 10 minutter.
Wauw!

God of creation
There at the start
Before the beginning of time
With no point of reference
You spoke to the dark
And fleshed out the wonder of light
And as You speak
A hundred billion galaxies are born
In the vapour of Your breath the planets form
If the stars were made to worship, so will I
I can see Your heart in everything You've made
Every burning star
A signal fire of grace
If creation sings Your praises, so will I
God of Your promise
You don't speak in vain
No syllable empty or void
For once You have spoken
All nature and science
Follow the sound of Your voice

Scan koden 
med din mobil 
og hør sangen

Tori Kellys udgave: https://www.youtube.com/watch?v=IuedrKMVbFk
(søg på ”So Will I (100 Billion X) – performed by Tori Kelly)

Osby Berrys udgave: https://www.youtube.com/watch?v=QdIOaAvvOp8
(søg på ”So Will I (100 Billion X) // Do it again – Cross Worship ft. Osby Berry)
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Skabelsens Gud
Ved starten
Før tidens begyndelse
Uden noget referencepunkt
Du talte til mørket
Og gav liv til lysets vidunder

Og da Du talte
blev hundrede milliarder galakser født
Ved dampen fra din ånde blev planeterne dannet

Hvis stjernerne blev skabt til at tilbede, så vil jeg også
Jeg kan se Dit hjerte i alt, hvad du har lavet
Ethvert brændende stjerne

And as You speak
A hundred billion creatures catch Your breath
Evolving in pursuit of what You said
If it all reveals Your nature so will I
I can see Your heart in everything You say
Every painted sky
A canvas of Your grace
If creation still obeys You, so will I
So will I
So will I
If the stars were made to worship, so will I
If the mountains bow in reverence, so will I
If the oceans roar Your greatness, so will I
For if everything exists to lift You high, so will I
If the wind goes where You send it, so will I
If the rocks cry out in silence, so will I
If the sum of all our praises still falls shy
Then we'll sing again a hundred billion times
God of salvation
You chased down my heart
Through all of my failure and pride
On a hill You created
The Light of the world
Abandoned in darkness to die
And as You speak
A hundred billion failures disappear
Where You lost Your life so I could find it here
If You left the grave behind You, so will I
I can see Your heart in everything You've done
Every part designed in a work of art called love
If You gladly chose surrender, so will I
I can see Your heart, a billion different ways
Every precious one, a child You died to save
And if You gave Your life to love them so will I
Like You would again a hundred billion times
But what measure could amount to Your desire?
You're the One who never leaves the one behind

En ild af nåde
Hvis skabelsen synger din lovsang, så vil jeg også
Du er løfternes Gud
Du taler ikke forgæves
Intet tomt eller ugyldigt ord
For når du taler
Må al natur og videnskab
Følge lyden af din stemme
Og da Du talte
Hundrede milliarder væsner startede med at trække 
vejret
Udviklende sig i jagten på det, du sagde
Hvis de afslører Din natur, vil jeg det også
Jeg kan se dit hjerte i alt, hvad du siger
Hver malet himmel
Et lærred af din nåde
Hvis skabelsen stadig adlyder dig, vil jeg også

Så vil jeg også
Så vil jeg også

Hvis stjernerne blev skabt til at tilbede, så vil jeg 
det også
Hvis bjergene bøjer sig i ærbødighed, vil jeg også
Hvis havene brøler Din storhed, så vil jeg det også
For hvis al skabning løfter Dig højt, så vil jeg også
Hvis vinden går, hvor end Du sender den, så vil jeg 
også
Hvis klipperne råber i stilhed, så vil jeg også
Hvis summen af alle vor lovsang ikke slår til
Så synger vi igen hundrede milliarder gange
Frelsens Gud
Du ledte efter mit hjerte
Til trods for al min fiasko og stolthed

På en bakke Du skabte
Verdens Lys
Forladt i mørket for at dø
Og mens Du talte
Hundrede milliarder fejl forsvandt
Hvor Du mistede Dit liv, så jeg kunne finde det nu
Hvis Du efterlod graven bag Dig, så vil jeg også
Jeg kan se Dit hjerte i alt, hvad Du har gjort
Alt er designet i et kunstværk kaldet Kærlighed
Hvis Du med glæde valgte overgivelse, så vil jeg også
Jeg kan se Dit hjerte på en milliard forskellige måder
Hver dyrebare, et barn, som Du døde for at redde
Og hvis Du gav Dit liv for at elske dem, vil jeg også 
gøre det

Som Du ville gøre igen hundrede milliarder gange
Men hvilken målestok kan svare til dit ønske?
Du er den, der aldrig efterlader nogen tilbage
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Taknemlighed
Evangelisk Frikirkes nordjyske menigheder 

inviterer til fælles takke- og høstfest 
den 9. oktober kl. 10.30.

Vi sætter fokus på at takke Gud for hans 
værk iblandt os, samt forventningen om, 

at Gud har endnu mere til os. 

Arrangementet afholdes i  Vesterkirken
Nattergalevej 7, 9700 Brønderslev

PROGRAM MM PÅ NÆSTE SIDE
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PROGRAM
10.30: Gudstjeneste
12.00: Frokost
13.30: Seminarer/ workshop
14.30: Kaffebord

Workshop 1: Hvad siger Bibelen 
om at leve et liv i taknemlighed?
Workshop 2: Gåtur
Workshop 3: Bøn og lovsang i 
taknemlighed til Gud!

BØRN
Der vil være program for børnene hele 
dagen.

TILMELDING 
Dagen er gratis, men hvis du ønsker at 
spise med koster det 75 kr. som betales 
til din lokale kirke. 
Du tilmelder dig i din kirke senest  
søndag den 2. oktober.

ARRANGØRER:
VESTERKIRKEN, STENUM, BETHANIAKIRKEN, AALBORG, 

NORDSTJERNEN KIRKE & KULTURCENTER, NØRRESUNDBY, 
VADUM FRIKIRKE, TYLSTRUP FRIKIRKE, 

KRONBORGVEJENS KIRKECENTER, THISTED.



●  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.”
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