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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: I 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: I Bethesda

Kontaktoplysninger 
Anders Clement, tlf. 2144 5236
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Indre Missions Ungdom

IM Faellesskab

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 vi i Aal-
borg 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 Tirsdagscaféen. 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: I Bethesda
Se mere på aalborgimu.dk, hvor du også 
kan se programmet.

Kontaktoplysninger 
Anders Ellegaard Svendsen,  
tlf.  2388 1096

Praktisk info
Hvornår: Se program side 4-5
Hvor: I 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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Onsdag 11. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag 17. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved missionær 
Missionær Asger Refslund Nørgaard,  
Brønderslev.

Onsdag 18. kl. 18.30
Velkomst og samlingsfest – Nærmere omtale
Vedr. fællesspisningen følg med i Bethesda-
mailen eller på Facebook.

Onsdag 25. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Jan Pahus Nissen, Nørre 
Uttrup. ”Hvad ved vi om Gud?” 
Bedemøde kl. 19.00.

August

September

Program IM faellesskabet

Onsdag 1. kl. 19.30
Kredsens efterårsmøde i Bethesda, ved sogne-
præst Andreas Bøge, Ansgarskirken, Aalborg
”Hvad gør vi når det gør ondt”

Tirsdag 7. kl. 09.30
Tirsdagscafé ved Kurt Pedersen, Frelsens Hær, 
Aalborg. ”Glimt fra Frelsens Hærs arbejde”

Onsdag 8. kl. 18.30
Møde ved fritidsforkynder Preben Hansen, 
Klitgaard. ”Hvem var Jesus?”
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag 14. kl. 13.00 - 20.00
Hovedrengøring af Bethesda. 
Kom og deltag i arbejdsfællesskabet. Der 
bliver i år kun denne ene dag, og vi gør rent fra 
13.00 – 20.00, så alle kan nå at være med. Der 
bliver servering undervejs.

Onsdag 15. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag 21. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved Poul Weber, Aalborg 
                       
Torsdag 23. kl. 19.30
Fællesaften og IM´s fødselsdags-
fest ved forkynder og missionær                                                        
Brian Madsen, Vejle.
Bedemøde kl. 19.00.

Onsdag 29. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Anders Jensen, Ansgars 
kirken, Aalborg. ”Hvad betyder dåben?”
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Tirsdag 2.  kl. 09.30
Tirsdagscafé ved Aase og Per Weber fra Ordet 
og Israel. ”Vores liv med Israel gennem 50 år”

Onsdag 3. kl. 18.30
Familieaften ved tidl. børnekonsulent Erika 
Engstrøm, Sønderholm
Fællesspisning kl. 17.30.

Onsdag 10. og torsdag 11. kl. 19.30
Bibelkursus i Bethesda ved ungdomskonsulent 
Jim Pfrogner, Viborg

Tirsdag 16. kl. 14.30.    
Eftermiddagsmøde ved missionær Jørgen 
Bloch, Randers. ”Jesu mor”

Onsdag 17. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 24. kl. 19.30
Lovsangsaften

Torsdag 2. kl. 19.30
Fællesaften/Adventsfest ved sognepræst  
Jesper Fodgaard, Vor Frelsers kirke, Aalborg
Bedemøde kl. 19.00.

Tirsdag 7. kl. 09.30
Tirsdagscafé – Adventshygge hos Karen og 
Jens Chr. Pedersen, Tornhøjparken 23, 9220 
Aalborg Øst

Oktober

November

December

Tirsdag 5. kl. 09.30
Tirsdagscafé ved plejehjemsleder Birthe 
Stræde Simonsen, Randers
”Hvordan være en god pårørende”.

Onsdag 6. kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste i Vor Frelsers kirke, 
med efterfølgende bibelforedrag, ved sog-
nepræst Adam Pavlak, Vor Frelsers kirke. ”Når 
Guds ord oversættes”
Gudstjenesten og bibelforedraget foregår i Vor 
Frelsers kirke og i kirkens menighedslokaler.

Onsdag 13. kl. 18.30
Møde ved missionær Jørgen Bloch, Randers
Fællesspisning kl. 17.30. ”Hvad gør Helligån-
den?”

Tirsdag 19. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved tidl. soldaterhjemsle-
der Poul Nielsen, Lørslev 

Onsdag 20. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 27. kl. 19.30
Møde ved missionær Andreas Kildahl Fibiger, 
Aalborg. ”Er Bibelen til at forstå?”  
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

Ressourcer på nettet
www.forkynder.tv
www.adamogeva.dk
www.jesusnet.dk
www.filmogtro.dk
www.familiearbejde.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
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Jernbanegade 16
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8780
Spar Nord Konto 9037-1940115171
Mobile Pay 34140

Vicevært
Kontakt Carsten Gydesen, tlf. 3092 8754
carsten@lundgydesen.dk

Samfundsrådet 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 Maksten Østergaard
Tina Bach Futtrup
Jørgen Holst
Karen Pedersen
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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.

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

bethesda-aalborg.dk | aalborgimu.dk


