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Foråret står nu på spring, og vi må glæde os 
over, at naturen omkring os begynder at spire 
frem. Vi må nyde Guds skaberværk og se hele 
hans skaberværk blomstre i alle mulige farver.
Naturen omkring os spirer, og snart er der 
blade på alle træer og buske.

Det er en tid med liv og vækst, og det må vi 
nyde i fulde drag. Vi må også lade det påvirke 
vores liv og give plads til, at vores liv bliver 
fyldt med fornyelse, og at vi lader os opbygge i 
troen på vores frelser.

Vi skal i disse måneder fejre påske, med de 
store ting som Jesus gjorde for os, at han døde 
og opstod for vores synders skyld. Han ofrede 
sit liv for os og købte os fri, så vi må leve i tro 
og tillid til ham. Det er vigtigt, at vi også vil 
bringe dette budskab videre til mennesker, vi 
lever iblandt, så vi alle er rede den dag, han 
kommer igen. 

Jeg synes også, vi får lov til at nyde denne 
vækst i Bethesda. Vi bliver flere til vores møder 
og må samles og lytte til Guds ord – til opbyg-
gelse for os alle. Trofastheden i vores arbejde 
må vi glædes ved, og vi må også glæde os 
over, at der samles mange i både vores junior-
klub, teenklubben og IMU. 

Jeg vil godt se lidt tilbage over vores møder de 
sidste par måneder. I december havde vi bl.a. 
adventsfest, ”Ind under jul” og julefest, hvor vi 
kunne glædes over en stor opbakning. Tiltaget 
med det nye koncept for vores nytårsfest 
synes at have ramt plet. Vi er så mange delta-
gere, at vi snart ikke kan være flere i vores hus 
– en dejlig fornemmelse. Vi er jo også blevet 
begavet med en ny sangbog – Fællessang 4 – 
som har mange fantastiske sange, og vi havde 
en lovsangsaften, hvor vi fik lov til at synge 
og lære nogle af sangene, og samtidig hørte 
vi om sangbogens tilblivelse. En dejlig aften, 
og må lovsangen fylde vores hjerter sammen 
med det talte ord. Jeg håber også at tiltaget 
med ”månedens sang” bliver en fornyelse for 
os.

Vi finder hele tiden på nye tiltag, og godt det 
samme. Det kan også betyde, at vi må se på 
nogle af de aktiviteter, vi har i forvejen, om 
de stadigvæk har den bevågenhed, som vi 
ønsker, og om det fortsat skal køre som det 
”plejer”. Vores ”Aftenfri” var efterhånden ikke 
så velbesøgt som tidligere, og derfor ophørte 
det, og vi satser i stedet på, at familierne delta-
ger i vores tidlige møder med spisning, og at 
børnene får et særskilt program, når de voksne 
holder møde samtidig. 

Ove Binderup

Leder | Et hus med liv i!
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Staffetten
Andreas

Kikkenborg

Hvad beskæftiger du dig med  
til daglig?
Jeg går til dagligt på teknisk skole, hvor jeg er 
ved at tage en EUX uddannelse. Jeg får både 
et svendebrev som tømrer og en studenter-
hue. Jeg er på mit andet år af uddannelsen, og 
jeg er lærling hos TL-byg i Skalborg. Jeg nyder 
den vekslende undervisning, jeg synes, det er 
en super god måde at uddanne sig gå på. 

Hvordan er din familiesituation?
Jeg har en kæreste, som hedder Laura, jeg 
mødte hende på Hedemølle efterskole i 10. 
Klasse. Jeg bor hjemme hos mine forældre 
og lillebror. Mine 2 ældre brødre er flyttet fra 
reden, de er nu henholdsvis i Århus og på 
kasernen i Nørresundby. 

Telefon-andagten
70 300 150

Svarer hele døgnet.
Eller hør andagten på
www.netandagten.dk,

hvor du også kan downlade den.

Har du altid boet i Aalborg?
Jeg er vokset op i og omkring en by uden for 
Aalborg, som hedder Sønderholm. Vi flyttede 
til Aalborg for 5 år siden. 

Hvad laver du i fritiden?
Jeg spiller guitar og får undervisning i det, ser 
film og serier, læser bøger og er sammen med 
mine venner, kæresten og familien – dog ikke 
på en gang. 

Hvad er den seneste bog du har læst?
Jeg er i gang med ”Vi Tror”, jeg har lånt af en 
veninde i IMU. Den handler om den evange-
lisk lutherske kirke, og hvad den står for. Det 
er helt vildt spændende, at undersøge, hvad 
den kirke jeg er vokset op i står for. Den kan 
bestemt anbefales. 

Har du et ønske for Bethesda:
Jeg ønsker, at vi må vokse i antal. Både at få 
nye med, men også at vi husker at invitere 
dem, som vi ikke har set i mange år. Jeg tror, at 
vi skal øve os i åbenhed og venlighed. Vi skal 
invitere folk med i Bethesda, men også invitere 
folk ind i vores liv. Vi skal passe på, at vi ikke 
bliver forsigtige, at vi ikke lukker os inde i 
vores lille boble. Vi skal springe ud i det.  
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April

Torsdag 5. kl. 17.30
Kredsens forårsmøde i Nørresundby
ved professor Asger Christen Højlund, 
MF, Århus.
Aftenen består af 2 møder med  
fællesspisning mellem møderne.
kl. 17.30 ”Hvad er retfærdiggørelse?”                         
kl. 19.30 ”Hvad er helliggørelse?”
(Man kan også fint deltage i bare et af 
møderne.)

Onsdag 11. kl. 18.30  
Møde ved missionær Knud Dalsgaard 
Hansen, Århus. Emne: ”Den røde tråd 
i Bjergprædiken”.
Fællesspisning kl. 17.30.
Bemærk mødetidspunktet.

Tirsdag 17. kl. 14.30  
Eftermiddagsmøde ved lærer  
Jytte Thomsen, Dybvad
Emne: Brorson

Onsdag 18. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene
                           
Torsdag 26. kl. 19.30
Fællesaften, Bethesdas fødselsdag, 
ved sognepræst og hovedbestyrelses-
medlem Jakob From Søvndal, Hin-
nerup.
Bedemøde kl. 19.00   

Marts

Onsdag 7. kl. 19.00   
Bethesdas generalforsamling – dags-
orden udsendes til bidragsydere
Andagt ved Anders Kruse, Aalborg - 
Bemærk mødetidspunktet. 

Onsdag 14. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag 20. kl. 14.30.   
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkyn-
der Verner Christensen, Brønderslev

Torsdag 22. kl. 19.30
Fællesaften – Lovsangsaften
Bedemøde kl. 19.00.

Onsdag 28. kl. 19.30
Møde ved missionær 
Søren Skovenborg, Ans
Emne: ”Påske”.

Program
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Juli

Sommermøder på alle onsdage fra 
4.7. – 8.8.  (Nærmere program)                

Maj

Onsdag 2. kl. 18.30
Møde ved missionær Henrik Hindbo 
Dideriksen, Skive. Emne: ”Hvad kan vi 
lære af den samaritanske kvinde” Joh. 
4,1-42.
Fællesspisning kl. 17.30 
Bemærk mødetidspunktet.

Onsdag 9. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Johnny Sønd-
berg Madsen, Østervrå.
Bemærk at mødet holdes på Hotel 
Aalborg (Sømandshjemmet).

Tirsdag 15. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved diakon Paul 
Holm, Aalborg

Onsdag 16. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Torsdag 24. kl. 19.30
Fællesaften ved missionær  
Heri Elttør, Aulum
Bedemøde kl. 19.00

Onsdag 30. kl. 18.30
Møde ved fritidsforkynder Villy Holm 
Pedersen, Brønderslev. Emne: ”Barna-
bas – en tjener i det skjulte”
Fællesspisning kl. 17.30
Bemærk mødetidspunktet.

Juni

Fredag 1. – søndag 3.   
Indre Missions Årsmøde  
på Mørkholt

Fredag 8.  kl. 18.00
Fælles fredag – ”Ud i det blå”
Fællesspisning. 

Onsdag 13. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Knud Erik 
Nielsen, Hjørring

Tirsdag 19. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved orlogshjems-
leder Poul Nielsen, Frederikshavn

Onsdag 20. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Lørdag 23. kl. 17.30
Skt. Hans fest for hele familien på 
Filipskolen ved missionær Andreas 
Kildahl Fibiger, Aalborg.
Grillen er klar til medbragt kød kl. 
17.30 – Bemærk mødetidspunktet
Tale ved bålet kl. 19.00. 

Onsdag 27. kl. 19.30
Møde ved fritidsforkynder Enok 
Haahr Skjølstrup, Aalborg.
Bedemøde kl. 19.00.
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Besøgstjenesten
Kontakt Kirsten Grønkjær
tlf. 3032 7542
eller Hanne Sohn Christensen
tlf. 2382 3355

Bogsalget i Bethesda
Kontakt Preben Hansen
tlf. 2232 3753

Bibelkreds i hjemmene
Den 3. onsdag i måneden
Kontakt Lone Binderup tlf. 2238 1572

Nyttige links
www.forkynder.tv
www.adamogeva.dk
www.jesusnet.dk
www.filmogtro.dk
www.indremission.dk
www.familiearbejde.dk
www.lohse.dk

Skriv beløb og hvad der betales for f.eks.
kaffepenge, fællesspisning, parkering,
bidrag. Bemærk! Hvis ikke der er nævnt beta-
lingsformål betragtes indbetalingen som
gave til Bethesda.

Lyt til forkyndelse
Brug vores hjemmeside
www.bethesda-aalborg.dk, gå ind 
under LYT og find forkyndelsen der. Du 
kan lytte via computeren eller hente 
lydfilen ned til senere aflytning.

Nyhedsmail
Tilmeld dig nyhedsmail via  
www.bethesda-aalborg.dk og modtag  
ugentligt mail med nyheder og aktiviteter.

Find os på facebook
IM Bethesda Aalborg

Ny tirsdagscafé

Den første tirsdag formiddag i hver 
måned vil der fremover være ”Tirsdags-
café” i Bethesda. Første gang bliver 
tirsdag d. 3. april. Der vil være fokus på 
et favnende fællesskab med plads til 
alle os, der i forvejen kommer i huset, 
og gerne nye – hvem vi måtte have 
lyst til at invitere med. Vi starter med 
rundstykker og kaffe, hvorefter der 
vil være en kort andagt. Næste punkt 
bliver ”Dagens emne” som vil fremgå 
af programmet. Der bliver god tid til 
hygge og samvær, inden vi slutter af 
med sang og Fadervor.
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Marts 
 
Tors. 1. Bibelstudie

Tors. 8. Bibeltime ved Uffe Kronborg

Tors. 15. Bibeltime ved Jan Pahus

16.-18.3 Nordlejr med IMU  
 Nordjylland

Tors. 22. Lovsangsaften/fællesaften

Tors. 29. Skærtorsdag – ingen IMU –   
 evt. hygge

Maj
 
Tors. 3. Bibelundervisning,  
 1. Kong. 19 
 ved Kasper Bergholt

Tors. 10. Kr. Himmelfartsdag –  
 ingen IMU – evt. hygge

Tors. 17. Bøn og bibel

Tors. 24. ”Refill – kirken i dag”  
 ved Joakim Hjorth

Tors. 31. Bibelstudie

Hvor intet andet er nævnt, foregår  
arrangementerne kl. 19.30 i 
Bethesda, Jernbanegade 16.

Kontaktoplysninger
Dina Futtrup Sørensen
Tlf. 2985 8456
dinas93@hotmail.com

April 
 
Tors. 5. Bibeltime ved  
 Alexander Vinkel

Tors. 12. Bøn og bibel

Tors. 19. ”Gud og biologi – hvad er   
 sammenhængen?”    
 ved Kresten Torp

Tors. 26. Fællesaften ved  
 Jakob From Søvndal

Juni
 
Tors. 7. Lovsangsaften

Tors. 14. Bibeltime ved DBI

Tors. 21. Sommerafslutning

Lør. 23. Sankt Hans aften på Filipsko-
len

Program

aalborgimu.dk 

find os på Facebook
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Marts
TEMA Postmanden Paulus               
Mandag 5.  Bibeltime - Galaterbrevet

Mandag 12.  Filmaften

Mandag 19.  Bibeltime – Romerbrevet

23.- 25 marts – TEENLejrNORD

Mandag 26.  Påskeferie

April
TEMA Tro, tillid og tvivl
Mandag 2.  Påskeferie

Lørdag 7.  Fuldstændig Fri

Mandag 9. Impro teater

Mandag 16.  Bibeltime –  Hvad tror vi   
 på i virkeligheden?

Mandag 23.  MASTER Chef

Mandag 30. Bibeltime – Tillid – Hvad   
 får troen lov til at betyde i  
 dit liv?

Maj
Mandag 7.  MINI GOLF

Mandag 14.  Bibeltime – Tillid til  
 fællesskabet

Mandag 21.  Pinseferie – Å-festival

Mandag 28.  Rundbold

Program

Juni
Mandag 4.  Bibeltime –  tvivl –  
 er det i orden at tvivle?

Mandag 11.  LOLLERN legeaften +   
 Besøg fra Juniorklubben

Mandag 18.  Bibeltime – Praystation   
 og andagt

Mandag 25.  Sommerafslutning,  
 eventuelt med  
 fællesspisning  

Teenklub er for dig der ønsker at lære Jesus 
bedre at kende, få nye venner, fjolle rundt og 
have det sjovt. Du skal bare komme som du er. 
Vi glæder os til at se dig.  

Vi mødes mandage kl. 18.45-20.30 
på Jernbanegade 16.

Kontaktoplysninger 
Signe Schüsler 
Tlf 2890 8330 
Mail srs98@live.dk
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I Juniorklubben hygger vi os, har det 
sjovt sammen og ikke mindst så hører, 
synger og snakker vi om det at være 
kristen. 

Vi vil gerne give Gud en stor plads i 
vores liv, derfor ønsker vi at lære ham 
bedre at kende. Det har du mulighed 
for i Juniorklubben.

Hver anden mandag har vi skiftevis 

Bibeltid
Hvor vi hører et oplæg fra Biblen, 
spiller Bibel-jeopardy, laver Bibel-
skuespil, ser Bibel-film, Bibel-krea og 
meget mere.
Hver aften er der også en leg eller en 
aktivitet.

&

Aktiviteter
Hvor vi laver alt lige fra bowle, svømn-
ing, lave mad, spilaften, besøge steder 
og meget mere.

Der er selvfølgelig kage alle aftener.
Vi glæder os til at være sammen med 
dig, og lære dig at kende :-)

Facebook gruppe 

Meld jer rigtig gerne ind i vores face-
book gruppe: https://www.facebook.
com/groups/214391265730660/

Vi skriver beskeder om aftenerne og 
eventuelle ændringer. Hvis man ikke er 
på facebook, så sig til så sender vi en 
mail istedet.

Hilsen juniorlederne
Katrine, Johannes, Natascha, Peter

Kontaktoplysninger 
Natascha Skjølstrup, tlf. 2225 0458
Peter Bro, tlf. 2871 8485

Praktisk info
Hvem: Fra i 4.-6. klasse
Hvornår: Hver mandag kl. 18:45 - 20:15 
Hvor: I Bethesda
Pris: Kr. 150,- pr. halvår.
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Skabelsens orden:  Gud skabte jord og 
himmel, og jorden var øde og tom, og der 
var mørke over verdensdybet, men Guds ånd 
svævede over vandene. Ord som ØDE og TOM 
er ord, som på Hebraisk handler om KAOS!   
Derpå skaber Gud orden:  Først sagde Gud: 
”Der blive LYS!”  OG der blev lys.  Der bliver lys 
før Gud ordner lys og mørke som dag og nat. 
Også jorden og havet ordner han, efter at det 
er skabt, så vandet under himlen samles et 
sted, så det faste land kommer til syne, og han 
giver det navne: Vandet kalder han HAV. Og 
det faste land kalder han JORD. Han bestem-
mer følgende planter og dyr efter arter, også  
havets dyr – store som små – ordner han efter 
arter.
  
Vi skal ikke sige så meget mere om Guds 
arbejde med at ordne sit skaberværk, kun 
vil jeg nævne at jeg engang så en liste over 
GRUNDSTOFFERNE på jorden systematiseret 
ved deres atomvægt.

Folkelivets orden:  I begyndelsen af 1980erne 
gik jeg på Merkonomkursus i organisation. 
Politimesteren i Thisted var på samme hold. 
Han sagde en dag, at Moses var den første 
organisator. Det har jeg tit tænkt på.  Da 
Moses blev kaldet, var han godt klar over, at 
det er en stor opgave at lede et folk. Men Gud 
gav ham redskaber for at hjælpe ham. Han gav 
Moses besked om at indhugge de 10 BUD i to 
stentavler.  Medens Adam og Eva var i Edens 
Have, havde Gud sagt, at de ikke måtte spise 
af livets træ. Det var en uskreven lov! 

                 
Men det havde alligevel konsekvenser at 
overtræde den. Lovene, som Gud gav Israels 
folk ved Moses, var skrevet på tavler.  Det 
havde også  konsekvenser at overtræde dem!  
Men de var ikke givet for skade folket, men for 
at Folket skulle værnes af dem. Siden fik folket 
flere love, som skulle afgøre sager mellem 
folket. Mange gode love, som skulle beskytte 
fattige, fremmede, enker o.s.v.
  
De Islandske Sagaer fortæller, at da kristen-
dommen kom til Island, var folket præget af 
slægtsfejder. Hvis én i en slægt blev dræbt, 
skulle slægten hævne ham. Og det var virkelig 
kaotisk. En af høvdingene, jeg tror det var 
Njald, indså, at hvis de skulle komme disse 
hævntogter til livs, kunne det nok hjælpe at 
indføre kristendommens love for både kristne 
og ikke-kristne.
   
Vi har jo været gennem en årrække med 
terror.  Normalt er en hær klædt i uniform og 
meddeler fjenden, at nu er vi i krig, og her 
gælder nogle regler, som hvis de brydes, kan 
man straffes ved en domstol i Haag.  I terror 
sker angreb uden varsel og uden uniform. Det 
er Kaos.

Vi må lære, at love er givet for at ordne livet for 
os, så vi ikke skader andre og selv kommer til 
skade!  Lad os huske at lære vores børn denne 
synsvinkel på det, vi ikke må gøre!

Niels Aage Hansen

Til eftertanke | Kaos eller Orden?
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Find os på facebook
IM Bethesda Aalborg

Jernbanegade 16
9000 Aalborg
9812 8780
Spar Nord Konto 9037-1940115171
Mobile Pay 34140

Vicevært
Kirsten Grønkjær
Jernbanegade 16
9000 Aalborg
Tlf. 3032 7542
kirstengrnkjr@gmail.com

Samfundsrådet består af: 

Formand:
Ove Binderup
Porsborgvej 6
9530 Støvring
Tlf. 4088 2272
ovebinderup@gmail.com

Kasserer:
Jens Christian Pedersen
Tornhøjparken 23
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9815 6143
kjcp@mail.dk

Henriette Reckweg
Ingrid Vejen Jensen
Kirsten Bækgaard
Alfred Wejse
Rasmus Iversen
Jesper Malmgaard
Enok Skjølstrup

Bethesda – Indre Missions Hus
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Lindholm Auto
Thistedvej 121 
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen

TLF. 98 17 04 00
Salg og reparation af alle bilmærker

www.lhauto.dk

Dette blad støttes af:

Hvad er Bethesda Aalborg?
Bethesda er udgangspunktet for Indre Missions arbejde i
Aalborg. Bethesda er aramæisk og betyder “Barmhjertighedens
Hus”. Vi stræber efter at være et barmhjertighedens
hus for alle og skabe rammer for den levende Guds
tilgivelse og barmhjertighed. Vi vil gerne lede til Jesus og
hjælpe og støtte mennesker til at leve i ham. Vi er en del af
den danske folkekirke.

For alle aldre
Arbejdsgrenene i Bethesda er for alle aldersgrupper.
Her finder du arrangementer for børn, unge og ældre.
Se mere i dette blad og find os på bethesda-aalborg.dk.

Jesus siger: “Den som kommer
til mig, vil jeg aldrig vise bort.”

Frivillige gaver
Bankforbindelse: Spar Nord
Reg. 9037 Kontonr. 19 40 11 51 71
Mobile Pay 34140

bethesda-aalborg.dk | aalborgimu.dk


