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Så er året 2022 gået, et år hvor vi troede, 
at vi efter 2 års pandemi kom til en tid, 
hvor foråret skulle bringe os lys, varme og 
nye muligheder og lidt fred.  Men 2022 har 
ikke bragt os mere fred og ro, derimod så 
kom der krig i Europa, inflation og energi
krise, og vi står overfor et nyt år med 
mange spørgsmål og hvor man let kan 
blive grebet af uro og bange anelser, for 
hvor er vi på vej hen og hvad skal jeg gøre?
 
Men selvom verden kan være i flammer 
og vi kan blive urolige, så har vi et kald 
og et mandat fra Gud, som er større end 
vores omstændigheder. 
Ind for det nye år, så tror jeg, at hilsenen 
er til os.
Josva 1: v9 ”Jeg har jo indsat dig; vær 
modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad 
dig ikke skræmme, for Herren din Gud 
er med dig overalt, hvor du går.”
Jeg ved ikke hvad der fylder mest i dit liv, 
i den verden, som vi står overfor?
Men uanset hvad, så sender Jesus dig ind 

i dit liv for at leve, bringe håb, kæmpe for 
retfærdighed, stille dig på den svages side 
og vise kærlighed og bringe liv. Og du er 
indsat til det, du er kaldet til det. Men 
hvad kan hjælpe os på vej til livet i det 
nye år? 

Tid sammen med Gud
Vi har brug for at finde en god måde at 
være sammen med Gud på i vores hver 
dag.  
Hvis vi vil have den rigtige retning og 
leve vores liv, som det var meningen, at 
vi skulle gøre det uanset storme omkring 
os, så bliver vi nødt til at have et åndeligt 
pulsslag i vores hverdag ikke bare når vi 
er sammen i kirken, men i hverdagen. At 
være i Guds nærvær og møde og forstå 
mere og mere af hans kærlighed og sand
hed. Det giver energi og fred til vores liv. 

Mennesker at vandre med
Det er ikke meningen at du skal vandre 
alene igennem livet. Vi har brug for nogen 

Indsat og udrustet

A F PH I L I P F OD G A A R D
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at vandre med, nogle som vi deler vores 
liv med på godt og ondt. 
Det kan have form af en mentor, en net
værksgruppe eller måske en anden form, 
men vi har brug for mennesker, som vi 
kan leve og kæmpe sammen med, i livets 
opture og nedture. For hvis vi kæmper 
alene, så er der en god chance for, at vi 
bliver liggende, når vi falder. Men hvis vi 
kæmper sammen med andre, så bliver vi 
måske stadigvæk besejret og overvældet 
en gang imellem, men vi har nogle som 
kan samle os op, hjælpe os videre og stå 
sammen med os i livet. 
 
Vi kan se op, selv midt i livets storme og 
kampe og leve i håbet og glæden. 
For du er indsat til livet og Gud har lovet, at 
han vil være med dig overalt, hvor du går…

GODT NYTÅR!

A F PH I L I P F OD G A A R D

NYTÅRS-
GUDSTJENESTE

Velkommen 1. januar kl. 15.00
til en eftermiddag sammen med 

andre kirker i Aalborg. 
Vi lovsynger og søger Gud sammen. 
Det vil foregå i Aalborg Citykirke.
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GLIMT FRA 
FAMILIENETVÆRKET
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børnene og deres familier, der hvor det er 
muligt.

Disse julefester har stor tilslutning både 
fra de børn og familier, som AIDS Care 
hjælper, samt fra lokalsamfundet. Det er 
en oplagt mulighed for at have fællesskab 
og for at forkynde julens evangelium. Der 
er også planlagt spisning, sang, konkur
rencer og lege.

Evangelisk Frikirkes Internationale 
Mission.

Aids Care, Thailand
Julen giver store muligheder for at dele 
evangeliet med børn og voksne. 

AIDS Care holder hvert år i december 
måned en række julefester, hvor vi samler 

DENNE GANG NYT FRA 

AIDS CARE

INTERNATIONAL MISSION
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En vigtig del af julefesterne er uddeling 
af julegaver både til børnene og deres fa
milier og til alle, som deltager i julefesten. 
Julegaverne kan indeholde daglige for
nødenheder så som sæbe, tandpasta og 
tandbørster, håndklæder, puder og tæpper.

I alt forventer vi op til flere hundrede del
tagere, som hører juleevangeliet
 og får julegaver og julemad.

Hjælp os med at give børnene og deres 
familier en god dag midt i deres ellers 
vanskelige hverdag.

Tak for forbøn og støtte, så AIDS Care's 
arbejde fortsat kan gøre en forskel og 
møde nogle af de mange behov, der er.

AIDSCare arbejder 10 steder i det nord
lige Thailand og ét sted i SHANstaten i 
Burma. I alt hjælper og støtter AIDS Care 
hver måned ca. 130 børns skolegang og 
deres familier.

Historien om Aids Care:

Aids-ramte børn og 
familier har brugt for 
hjælp!

Mange mennesker i Nordthailand har 
AIDS. De lever ofte under forhold, som 
få kan forestille sig. HIVpositive mødre, 
som er blevet enker, lever alene med deres 
børn. Gamle bedstemødre er alene med 
deres børnebørn, som er blevet forældre
løse pga. AIDS. Alle er de blevet ofre for 
AIDS på den ene eller anden måde.

Selvom deres navne og omstændigheder 
kan være forskellige, er det typisk samme 
historie  nemlig en daglig kamp for at 
overleve. De kæmper for at have penge til 
mad, tøj, medicin og til at betale for bør
nenes skolegang. De kæmper også med 
ensomhed og afvisninger, fordi mange 
thailændere ikke vil have kontakt med 
mennesker smittet med HIV.

AIDS Care er en kristen organisation, som 
forsøger at møde nogle af disse behov.

Vi støtter børnenes skolegang og ud
dannelse økonomisk, og vi besøger fa
milierne i deres hjem, for at række ud 
med kærlighed, omsorg, og hjælp på 
forskellig vis.

En eller flere gange om måneden holder 
AIDS Cares medarbejdere samlinger for 
børnene. Her modtager de undervisning 
om Gud. De undervises også i engelsk og 
i emner, som relaterer til HIV. Disse sam
linger er frivillige, og vores økonomiske 
støtte gives uden krav om, at børnene 
deltager i samlingerne. De fleste børn vil 
dog gerne deltage, og AIDS Care fælles
skabet bliver som en familie for mange.

At være et AIDSramt barn betyder, at 
barnets mor eller far har AIDS  eller er 
død af AIDS. Barnet selv er ikke nødven
digvis smittet.

AIDS Care er en kristen missionsorga
nisation, som arbejder med AIDSramte 
børn og deres familier i Nordthailand. 
AIDS Care blev grundlagt i 2001 af Inger 
Lise og Mogens Koch Pedersen, som var 
missionærer i Thailand i perioden 1994
2003.

▼
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AIDS Care startede som et personligt ini
tiativ og en reaktion på et akut behov. Si
den da er AIDS Care vokset til en organi
sation, der bl.a. støtter ca. 175 AIDSramte 
børn og deres familier økonomisk i 2017.

80 % af vores børn har mistet den ene 
eller begge forældre pga. AIDS, og resten 
har forældre, der er smittet.

AIDS Care arbejder 8 forskellige steder i 
Nordthailand.

I Thailand er AIDS Care tilknyttet OMF, 
(Overseas Missionary Fellowship), som er 
en stor international missionsorganisati
on, der arbejder i hele Asien. Der er mis
sionærer fra OMF, som ulønnet arbejder 
fuldtid i AIDS Care i Thailand.

I Danmark er AIDS Care etableret med 
egen bestyrelse, som har baggrund i både 
folke og frikirkemiljøet. Vi vil meget ger
ne kontaktes og komme og fortælle om 
vores arbejde.

De gode historier fra Aids Care:

GWANG – DEN ONDE 
CIRKEL BLEV BRUDT

Gwang havde mistet begge sine for-
ældre pga. AIDS inden hun blev 10 år.

Derefter tog Gwangs bedstemor sig af 
hende.

Da Gwang var 14 år, blev den økono
miske byrde for meget for den gam
le bedstemor, som ikke længere var i 
stand til at skaffe alle de penge, der var 
brug for til Gwangs skolegang.

Den lokale skole kontaktede AIDS 
Care, og Gwang kom ind i AIDS Cares 
projekt.

Den økonomiske støtte, som AIDS 
Care gav til at hjælpe Gwang med sko
len, var yderst tiltrængt.

Gwang blev snart en værdifuld volon
tør i det lokale AIDS Carearbejde, hvor 

hun hjalp med at undervise de mindre 
børn.

I dag er Gwang blevet en kristen. Hun 
er blevet hjulpet af AIDS Care gennem 
hele sin uddannelse på universitetet, og 
i dag er hun færdiguddannet og har job. 

I dag er det Gwang, som forsørger sin 
gamle bedstemor. Når hun har mulig
hed for det kommer hun til de lokale 
AIDS Care samlinger.

Gwang er et eksempel på, hvordan 
den onde cirkel er blevet brudt.
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DAENG MO – JESUS 
GAV NYT HÅB!

Daeng Mo – en HIV-positiv Shan-kvin-
de. Hun mødte Jesus gennem AIDS 
Cares tjeneste.

Daeng Mo siger:
"Jeg har en mand og en søn. Da min 

søn var to år gammel, begyndte jeg at 
have det dårligt. Jeg gik hele tiden til 
lægen, og min mand stak af med en 
anden kvinde. Han forlod os og giftede 
sig med hende. På det tidspunkt var 
jeg meget syg og røg ind og ud af ho
spitalet.

Jeg var dybt fortvivlet, og til sidst lå 
jeg på hospitalet i over en måned. Jeg 
var bekymret for min søn og for min 
mand. Jeg havde intet håb mere og var 
desperat. Der var intet jeg kunne gøre 
for at hjælpe mig selv.

Så skete det en dag, at der kom en 
kvinde hen på hospitalet og besøgte 
mig. Hun fortalte om Guds kærlighed, 
og jeg var interesseret, fordi jeg kunne 
se noget af Jesu kærlighed i hende.

Jeg bestemte mig for at tage imod 
Kristus og bede ham om at blive min 
Herre. Da jeg begyndte at stole på Je
sus, forbedredes mit liv både hvad an
går min fysiske tilstand og min følel
sesmæssige.

Tidligere havde jeg ikke kunne tæn
ke klart, men da jeg begyndte at stole 
på Kristus, blev min hjerne klar, og jeg 
kunne tænke. Før var jeg fortvivlet, 
men efter jeg kom til tro, har jeg følt 
mig så opmuntret!

Hver uge kommer jeg i en kirke, der 
ligger tæt på mit hjem. For tiden er 
mit helbred godt, Gud være lovet! Jeg 
takker Gud for, at han beskytter mig 
og tager sig af mig, og nu kan jeg hjælpe 
AIDS Care som volontør.

Jeg vil gerne fortælle andre om Jesus, 
så de kan høre og stole på ham. Når de 
så tror på ham, vil han tage sig af dem 
på samme måde, som han tager sig af 
mig.

Tak Gud!

Daeng Moo er et eksempel på, hvordan 
den onde cirkel er blevet brudt.
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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 email: birkealle32@gmail.com

NYT OM NAVNE

Tirsdag 14. februar kl. 14.00
Hvordan behandler vi sorg?” 

Indlæg af tidligere baptistpræst 
Chresten Eskildsen.

Tirsdag 14. marts kl. 14.00. 
Besøg af tidligere efterskole

forstander og leder af rehabiliterings
center Niels Westergaard. 

Velkommen til en hyggelig 
eftermiddag.

TIRSDAGSCAFÉEN 
ER ÅBEN FOR ALLE

FØDSELSDAGE
15. jan.: Karsten HeldHansen, 60 år
25. jan.: Asbjørn Ry Jensen, 60 år
13. marts: Tarek Jamil Freiwat, 60 år
13. marts: Cornel Pascu, Rumænien, 
50 år

KOBBERBRYLLUP
31. januar kan Mette og Christian 
Filskov fejre kobberbryllup.

Menigheden ønsker hjertelig tillykke 
og Guds rigeste velsignelse.

Søndag den 19. februar kl. 14.00 i kirken
Velkommen til en fest med sange, gode ord, 

tøndeslagning og hygge i massevis.
Kom gerne udklædt både voksne og børn.

Fastelavnsfest
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KONFI-LEJR I KIRKEN
Fra torsdag 19. til søndag 22. januar er Bethaniakirken vært for årets konfirmati
onslejr. En flok teenagere vil bo i kirken i den forlængede weekend og medvirke 
i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til

ÅRSMØDE
Søndag den 26. marts

Velkommen til menighedens årsmøde
søndag 26. marts ca. kl. 12.30.

Efter gudstjenesten kl. 10.30, og inden årsmødet, 
bliver der serveret en let frokost.

BETHANIAKIR-
KENS BESØGS- OG 

OMSORGSTJENESTE

Ønsker du at være en del af
tjenesten enten som modtager 

eller besøgsven?

Ring eller mail for
nærmere oplysninger til: 

Inge Kristensen, tlf. 4045 2021 
eller mail:

ingesnerlevej@gmail.com

!
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Menighedsweekend 
17-19 September

Mødes vi på Menighedsweekenden i Mariager?

Vi glæder os til at være sammen med dig.

Reserver allerede nu weekenden
10. - 12. marts 2023
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JANUAR

Søndag 1. januar 
15.00 Fælleskirkelig nytårsgudstjeneste i 
Aalborg Citykirke (Se notits)

Tirsdag  3.  januar 
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn 
på Kompas Hotel
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 4. januar 
09.30 og 19.00 Bedemøde 

Lørdag 7. januar 
 19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 8. januar 
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder: Knud Erik Larsen
Taler: Philip Fodgaard

8.-15.  januar
19.00 Evangelisk Alliances Bedeuge 
(Se notits)

Tirsdag  10. januar 
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 11. januar 
09.30 Bedemøde

Torsdag 12. januar 
16.00 Familienetværk

Søndag 15. januar 
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Taler: Camilla Westen

19.00 Afslutningsgudstjeneste, 
Evangelisk Alliances Bedeuge
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Dan S. Jacobi

Tirsdag  17.  januar 
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 18. januar 
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 19.  januar 
18.30 Torsdagsklub

Søndag 22. januar 
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder og taler: Philip Fodgaard

Tirsdag  24. januar 
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 25. januar 
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 26. januar 
16.00 Familienetværk

Søndag 29. januar 
 10,30 Gudstjeneste
Mødeleder Joachim Jensen
Taler: Knud Erik Larsen

Tirsdag 31. januar 
19.00 Ungdomsklynge

MØDEKALENDER
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Onsdag 15. februar
09.30 og 19.00 Bedemøde
 19.00 Teens

Torsdag 16. februar
18.30 Torsdagsklub

Søndag 19. februar
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Marianne Nielsen
Taler: Philip Fodgaard
 14.00 Fastelavnsfest (Se notits)

Tirsdag  21. februar
14.00 Tirsdagscafé (Se annonce)
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 22. februar
09.30 og 19.00 Bedemøde

Søndag 26. februar
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Joachim Jensen
Taler: Camilla Westen

Tirsdag  28. februar
19.00 Ungdomsklynge

FEBRUAR

Onsdag 1. februar
09.30 og 19.00 Bedemøde
19.00 Teens

Torsdag 2. februar
18.30 Torsdagsklub

Lørdag 4. februar
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 5. februar
09.45 Supersøndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste
Mødeleder og taler: Camilla Westen

Mandag 6. februar
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn
på Kompas Hotel

Tirsdag  7. februar
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 8. februar
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 9. februar
16.00 Familienetværk

Søndag 12. februar
10.30 Gudstjeneste
Mødeleder: Philip Fodgaard
Taler: Per Hyldgaard

Tirsdag  14. februar
14.00 Tirsdagscafé (Se annonce)
19.00 Ungdomsklynge

MØDEKALENDER
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Torsdag 16.  marts
18.30 Torsdagsklub

Søndag 19.  10.30 Gudstjeneste 
Mødeleder: Ann Katrine Rannestad
Taler: Philip Fodgaard

Tirsdag  21. marts
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 22. marts
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 23. marts
16.00 Familienetværk

Søndag 26. marts
10.30  Gudstjeneste. Mødeleder Philip 
Fodgaard. Taler: Camilla Westen
 12.30 Menighedens årsmøde (Se notits)

Tirsdag  28. marts
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 29. marts
09.30 og 19.00  Bedemøde
 19.00 Teens

Torsdag 30. marts
18.30 Torsdagsklub

Langtidskalender 2023

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

MARTS

Onsdag 1. marts
09.30 og 19.00 Bedemøde

Lørdag4. marts
19.00 Færøsk gudstjeneste

Søndag 5. marts
09.45 Supersøndag med morgenmad
10.30 Nadvergudstjeneste. Mødeleder og 
taler: Philip Fodgaard

Tirsdag 7. marts
16.30-17.30 Fælleskirkelig bøn 
på Kompas Hotel
 19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 8. marts
09.30 og 19.00 Bedemøde

Torsdag 9. marts
16.00 Familienetværk

Fredag 10. til søndag 12. marts
Menighedsweekend i Mariager. 

Søndag 12.  10.30 marts
Gudstjeneste i Mariager (Mariager Ef
terskole). Mødeleder og taler: Camilla 
Westen

Tirsdag  14. marts
14.00 Tirsdagscafé (Se annonce)
19.00 Ungdomsklynge

Onsdag 15. marts
09.30 og 19.00  Bedemøde
19.00 Teens
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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 FAMILIENETVÆRKET 

 AALBORG CENTRUM 

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)

 BESØGS- OG OMSORGSTJENESTE 

Inge Kristensen, 40 45 20 21
ingesnerlevej@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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A F M A R T I N M A NS T RU P

HINT

Et kæmpe løfte fra Gud!
At Han vil omfavne os i alle stunder – når vi er ovenpå, glade, i medvind, men også når 
vi er nedbrudte, slidte, føler os svigtet, kede af det, vrede, såret, forvirrede – på dybt 
vand – og føler at vores drømme brister. Da redder Han os – for Han er specialist i 
knuste drømme!

Gud omfavner OS når vi er nedbrudte – psykisk og fysisk – og jeg tror på at Han også 
ønsker at omfavne DEM som vi møder i vores hverdag.
Dem som føler sig nedbrudte, slidte, kede af det og har svært ved at se en udvej ud af 
deres situation.

Tak Jesus for at Du genopretter os!
Tak Jesus for at Du vil hjælpe os at række ud til mennesker omkring os!



19

I Love the way you embrace
Broken people like me
And I love the way
You won’t forsake
Broken people like me

I’ve been written off before
Down to the slamming door in my face
I tried to hide my scars
But you specialize in wounded things

You waited up for me
Because You never sleep; You never slumber
I’m healing as we speak
Cause you specialize in shattered dreams

And I love the way You embrace
Broken people like me
I love the way
You never turn away
Broken people like me

Rejection haunted me
I suffered silently, till you came
You all my past redeemed
You specialize in rescuing

Raised out of the ashes
I’m singing and dancing
You put me back together
Put me back together
I’m fully accepted
I’ve always be welcomed here
You Love broken people like me

Jeg elsker den måde du omfavner
Nedbrudte mennesker som mig
Og jeg elsker at
Du ikke vil forlade
Nedbrudte mennesker som mig

Jeg er blevet afskrevet før
Stået for en dør som blev smækket lige i hovedet 
på mig
Jeg forsøgte at skjule mine ar
Men Du er specialist i nedbrudte liv.

Du ventede oppe på mig
Fordi Du sover aldrig; Du blunder aldrig
I talende stund bliver jeg helbredt
Fordi Du er specialist i knuste drømme

Jeg elsker den måde du omfavner
Nedbrudte mennesker som mig
Og jeg elsker at
Du ikke vil vender ryggen til
Nedbrudte mennesker som mig

Afvisninger hjemsøgte mig
Jeg led i stilhed indtil Du kom
Du har forløst mig fra min fortid
Fordi Du er specialist i at redde

Genoprejst ud af asken
Jeg synger og danser
Du genoprettede mig igen
Genoprettede mig
Jeg er fuldstændig accepteret
Jeg har altid været velkommen her hos Dig
Du elsker nedbrudte mennesker som mig

Scan koden 
med din mobil 
og hør sangen

https://www.youtube.com/watch?v=v2XbE6RUnhM
Søg på “Broken People – Israel & New Breed ft DOE”



●  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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