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I teenklubben mødes vi hver mandag, hvor 
vi hygger os godt og grundigt med snak, 
grin og kage. Vi er sammen om at finde ud 
af, hvad det lige vil sige at være kristen og 
hvad det egentlig betyder ind i vores liv. 
Teenklubben er på den måde et sted, hvor 
vi gerne vil lære Jesus og hinanden bedre at 
kende. 

Hver anden mandag har vi bibelen i fokus, 
hvor vi kigger i og snakker om bibelen 
og troen. Her får vi nogle gange besøg af 
folk udefra, som fortæller og åbner op for 
snak. De andre mandage har vi aktiviteter, 
som f.eks. bagning og dreng/pige-aften og 
mange andre sjove ting på programmet.

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 Bibeltid, hvor 
vi hører et oplæg fra Biblen, spiller Bibel-
jeopardy, laver Bibel-skuespil, ser Bibel-film, 
Bibel-krea og meget mere. Hver anden 
mandag er der aktiviteter, som kan være alt 
fra at bowle, svømning, lave mad, spilaften, 
besøge steder og meget mere.

Teenklub

Juniorklub

Praktisk info
Hvem: Børn der går i 4.-6. klasse
Hvornår: Hver mandag kl. 18.45 - 20.15 
Hvor: Bethesda
Pris: Kr. 180 pr. halve år.

Kontaktoplysninger 
Peter Bro, tlf. 2871 8485

Praktisk info
Hvem: Unge der går i 7.-9. klasse
Hvornår: Hver mandag kl. 18:45 - 20:30
Hvor: Bethesda

Kontaktoplysninger 
Anders Clement, tlf. 2144 5236
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Ham der Jesus, kan han egentlig noget i 
dag? Hvordan kan man tro på noget, man 
ikke kan se? Bibelen, er det bare en gam-
mel, slidt bog eller har den relevans i dag? 
Spørgsmålene kan være mange, men det 
kan svarene heldigvis også! I Aalborg IMU 
har vi slet ikke svar på alt, men vi forsøger 
alligevel at hjælpe os selv og hinanden til at 
blive lidt klogere på Gud og livet med ham. 

Vi vil hermed gerne indbyde dig til at være 
en del af vores fællesskab, eller blot komme 
en aften og se lidt mere om, hvad Aalborg 
IMU står for. 

IM Aalborg er Indre Missions voksenarbejde.
De fleste onsdage mødes de voksne (ofte 
har familierne også børnene med – nogle 
gange er der specielt børneprogram).
Én gang om måneden er mødet sammen 
med de unge om torsdagen.

Nogle af de voksne (særlig de ældste - men 
alle er velkomne) samles også en eftermid-
dag om måneden. Den første tirsdag hver 
måned er der Tirsdagscafé. Det begynder 
kl. 9.30 med kaffe og rundstykker, og så 
er der hver gang et oplæg, fortælling eller 
lignende. Det er et uformelt mødested med 
snak, hygge, kaffe, sang og andagt.

En gang om måneden samles de voksne 
i mindre grupper for at tale sammen om 
en bibelsk tekst eller emne. Disse aftener 
mødes man i hjemmene.
 

Praktisk info
Hvornår: Hver torsdag kl. 19.30
Hvor: Bethesda
Se mere på aalborgimu.dk, hvor du også 
kan se programmet.

Kontaktoplysninger 
Anders Ellegaard Svendsen,  
tlf.  2388 1096

Praktisk info
Hvornår: Se program på flg. sider
Hvor: Bethesda
Se mere på bethesda-aalborg.dk.

Kontaktoplysninger 
Henriette Reckweg, tlf. 2860 2424
henriette.reckweg@gmail.com

Fælles fredag. En gang imellem mødes vi en 
fredag aften til fællesspisning og til foredrag 
over et aktuelt emne – eller bare til en 
hygge aften.
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Torsdag d. 5. kl. 18.30
Nytårsmøde ved tværkulturel medarbejder 
Filip Osmundsen, Aalborg. ”Helligtrekonger”.
Fællesspisning kl. 17.30

8. – 15. januar 
Evangelisk Alliances bedeuge
Nærmere program kommer senere 

Tirsdag d. 17. kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde ved sognepræst  
Jack Nørdam Pedersen, Øster Hornum. 

Onsdag d. 18. kl. 19.30 
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe for 
mænd” i hjemmene.

Fredag d. 20. kl. 18.30  
Fælles fredag ved psykoterapeut  
Frank Kristensen, Vejle. ”Hverdagssjælesorg”.
Fællesspisning kl. 17.30

Onsdag d. 25. kl. 19.30 
Møde ved ungdomskonsulent Bjarke Brond-
bjerg, Risskov. ”Pagter i helbibelsk perspektiv”.

JANUAR

FEBRUAR

Program IM- fællesskabet

Onsdag d. 1. kl. 19.30 
Bibelkursus ved pens. missionær Søren Juul 
Skovenborg, Ans

Torsdag d. 2. kl. 19.30 
Bibelkursus ved pens. missionær Søren Juul 
Skovenborg, Ans

Tirsdag d. 7. kl. 09.30
Tirsdagscafé ved pens. missionær Jørgen 
Bloch, Randers. ”Beretninger fra Sodoma og 
Gomorra”
 
Onsdag d. 8. kl. 18.30 
Møde ved Sognepræst Andreas Bøge, Aalborg. 
”Penge”. Fællesspisning kl. 17.30

10. – 12. februar 
Fælleslejr på Dronninglund Efterskole
Tema: Forankret. Konsulent for kreativ forkyn-
delse Helle Noer, Børkop. Find program og link 
til tilmelding på Bethesdas hjemmeside.

Onsdag d. 15. kl. 19.30  
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe for 
kvinder” i hjemmene.

Tirsdag d. 21. kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde ved diakon  
Jens Jakob Nielsen, Aalborg.

Onsdag d. 22. kl. 19.30 
Møde ved sognepræst Bjarne Hougaard, Hirts-
hals. ”Se hvor de elsker hinanden” – om kristen 
omsorgstjeneste.

MARTS

Onsdag d. 1. kl. 19.00  
Generalforsamling i Bethesda
Bemærk tidspunktet!

Tirsdag d. 7. kl. 09.30 
Tirsdagscafé ved Karen og Jens Chr. Pedersen. 
”Passionsspillet i Oberammergau”
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Onsdag d. 8. Kl. 17.15 - 19.00
Frirummet ved Andreas Fibiger. ”Hvordan 
opretholder jeg min tro, når den forkyndelse 
jeg modtager stort set kun er til børn?”
(Hjælp til de år, hvor man altid sidder til børne-
møder, når der er taler/prædikener)
Fællesspisning midt i mødet.
NB! Parkering i gården er evt. først ledig fra 
17.30.

Onsdag d. 15. kl. 19.30  
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe  
for mænd” i hjemmene.

Tirsdag d. 21. kl. 14.30  
Eftermiddagsmøde ved Kirke/Kulturmedarb. 
Margrethe Joest Møller. ”Sangeftermiddag”.

Torsdag d. 23. kl. 19.30  
Fællesaften. Lovsangsaften ved sognepræst 
Anders Grinderslev, Øster Hassing, i sam-
arbejde med unge fra Bethesda.

Onsdag d. 29. kl. 18.30  
Møde ved projektkoordinator Ellen Hessellund 
Mikkelsen, Ordet og Israel. ”Jesus i GT”.
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag d. 4. kl. 09.30 
Tirsdagscafé – ”Påskens salmer og sange”

Onsdag d. 5. kl. 19.30 
Møde ved Per Weber, Aalborg. ”Påskemåltid”
 
Onsdag d. 12. kl. 19.30 
Møde ved Morten Hørning Jensen, MF. ”Jesu 
død og opstandelse”

Tirsdag d. 18. kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde ved sognepræst Jan Pahus 
Nielsen, Nørre Uttrup Kirke.

Onsdag d. 19. kl. 19.30 
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe  
for kvinder” i hjemmene.

Torsdag d. 27. kl. 19.30 
Fællesaften – Bethesdas fødselsdag ved  
missionær Grethe Friberg, Allingåbro.

APR IL

MA J

Tirsdag d. 2. kl. 09.30  
Tirsdagscafé ved demenskoordinator Britta 
Petersen. ”Et meningsfuldt liv med demens”.

Onsdag d. 3. kl. 18.30 
Møde ved sognepræst Henning Smidt,  
Kettrup. ”Nadver i NT, skriftemål i forbindelse 
med nadver”. Fællesspisning kl. 17.30.

Onsdag d. 10. kl. 19.30 
Møde på Kompas Hotel  
(Aalborg Sømandshjem).

Tirsdag d. 16. kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde ved Sognepræst  
Knud Erik Nielsen, Sct. Catharinæ Kirke, 
Hjørring.
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Onsdag d. 17. kl. 19.30 
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe  
for mænd” i hjemmene.

Torsdag d. 25. kl. 19.30     
Fællesaften ved leder af SnakTro Robert Thun 
Svendsen. ”Mission og snak tro”.

Onsdag d. 31. kl. 19.30 
Møde ved Morten Vartdal, Ordet og Israel. 
”Jesus som opfyldelsen af løfterne”.

JUNI

Fredag d. 2. kl. 17.30 
Fælles fredag: ”Ud i det blå.
Nærmere program følger.

Tirsdag d. 6. kl. 09.30 
Tirsdagscafé, vi tager på udflugt.
Nærmere program følger.

Onsdag d. 7. kl. 18.30 
Møde ved Troels Rauff Larsen, Aalborg
Fællesspisning kl. 17.30

Onsdag d. 14. kl. 19.30 
Møde Enok Haarh Skjølstrup, Aalborg.  
”Jesu tale om de sidste tider”

Tirsdag d. 20. kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde ved diakon Erna + lærer 
Jens Nielsen, Aalborg.
”Tale og glimt fra Grønland”

Fredag d. 23. kl. 19.30  
Sankt Hans aften i bibelkredsene.

Onsdag d. 28. kl. 19.30 
Møde ved Frimenighedspræst Peter Rask, 
Silkeborg. ” Bekymringer i Bibelens lys”

JUL I

Onsdag d. 5. kl. 19.30 
Sommermøde

Onsdag d. 12. kl. 19.30 
Sommermøde – vi besøger Hadsund  
Bibelcamping

Onsdag d. 19. kl. 19.30  
Sommermøde

Torsdag d. 27. kl. 19.30 
Sommermøde – vi besøger Hjallerup 
Bibelcamping

AUGUST

Onsdag d. 2. kl. 19.30 
Sommermøde

Onsdag d. 9. kl. 19.30 
Sommermøde

Onsdag d. 16. kl. 19.30 
Bibelkreds og ”Åben bibel- og bedegruppe  
for kvinder” i hjemmene.

Onsdag d. 23. kl. 18.30 
Velkomst- og samlingsfest
Fællesspisning med grill kl. 17.30
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Jernbanegade 16
9000 Aalborg

Vicevært
Daniel Lassen
tlf. 5362 3157
dlassen@gmail.com

Bestyrelsen består af: 

Formand:
Henriette Reckweg, tlf. 2860 2424
henriette.reckweg@gmail.com

Kasserer:
Lene Storgaard, tlf. 4046 4838 
Email: lest@mail.dk

Carsten Gydesen (næstformand)
Kirsten Bräuner Bækgaard
Marie Futtrup Klitgaard
Christina Bro
Tina Bach Futtrup
Jørgen Holst
Karen Pedersen

Besøgstjenesten
Kontakt Kirsten Grønkjær tlf. 3032 7542
eller Hanne Sohn Christensen
tlf. 2382 3355

Bogsalg
Kontakt Preben Hansen
tlf. 2232 3753

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

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

Betalinger
Spar Nord Konto 9037-1940115171
Mobile Pay 34140
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bethesda-aalborg.dk | aalborgimu.dk

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

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.


