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Hvor nyder vi denne tid med det skønne vejr, 
og vi har allerede haft flere sommerdage end 
vi havde sidste år. 

I den nærmeste tid vil der blive afholdt mange 
lejre, teltmøder og bibelcampings rundt om 
i vores land. Til mange af disse begivenheder 
ved vi, at der er mange, som måske hører Guds 
ord for første gang, og vi må håbe, at mange 
vil tage imod ordet og komme til tro på vores 
Herre og Frelser.

Vi har også i år, som de tidligere år, fuldt 
program på gennem sommeren. Dejligt at 
vi på trods af sommerferien kan samles og 
lytte til Guds ord. Den sammensætning vi har 
af sommermøderne, med møder i Bethesda, 
besøg hos nogle af vores venner og deltagelse 
i bibelcampings, ser ud til at være den rette 
sammensætning, da vi ved alle arrangemen-
terne mødes en pæn flok.

Ser vi fremad, synes jeg at vi ser en god mø-
desæson foran os. Vi har et varieret program, 
med mange gode forkyndere og emner på 
møderne. Lad os stå sammen og være med 
til at indbyde nogle af vores bysbørn, venner, 
familie og naboer til vores møder, så de også 

får lov til at lytte til Guds ord. Vi har en kæmpe 
missionsmark lige uden for vores dør, og
jeg tror, at mange tørster efter at lytte til Guds 
ord. Vi er dejligt mange til vores møder, men vi 
kan helt klart være flere, og der er også kun os 
til at gå med budskabet. Har du gode forslag 
til, hvordan vi når bedst ud med budskabet, 
så sig endelig til. Vi er altid lydhøre overfor 
forslag fra jer, og jeg håber, I også bærer med, 
selvom I ikke nødvendigvis sidder i besty-
relsen. Med alle de ting vi har i gang, er der 
også brug for hjælp fra jer, og der skal bruges 
mange hænder og kræfter i Bethesda.

Ser vi lidt længere frem får vi næste forår lov til 
at fejre Bethesdas 100 års jubilæum i Aalborg, 
og 30 års jubilæum for det ny Bethesda i Jern-
banegade. Det kunne være festligt, hvis vi får 
lov til at fejre vores jubilæer og vise byen, at 
Indre Mission stadig er en levende bevægelse 
i vores land og i vores kirke. Har du forslag til 
indslag til dette jubilæum, så sig endelig til.

Ove Binderup

Leder | Tanker lige nu
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”Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, 
for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus 
med evig herlighed – troværdigt er det ord!
For er vi døde med ham, skal vi også leve med 
ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte 
os.”

Den nåde, som er åbenbaret til frelse for alle 
mennesker, er givet os i Kristus. Nåden ligger 
ikke et eller andet sted ude i himmelrummet, i 
tanker, følelser og vores meninger. Nåden er i 
Kristus. Den er skjult, og der er den åbenbaret 
for alle mennesker.

I Kristus møder vi Gud som al nådens Gud 
med nåde nok for alle folk og alle slags syn-
dere. Nåden er den ret, som forbryderen får. 
Men som det er synderen, der får nåde, sådan 
er det også nåden, som giver stor styrke til den 
der ingen kræfter har. Nåden gør den uærlige 
ærlig, den hårdhjertede mild, den gudløse 
gudfrygtig, den onde god, den tankeløse vis 
og den opfarende stille.

Ved nåden kan vi blive de første til at tilgive, 
de sidste til at skabe ufred. Nåden gør den ger-
rige gavmild, den svageste karakter stærk og 
den største slave af synden til den mest gud-
frygtige og sejrende kristen. Nåden udløser os 
af selve synden, den giver os lyst og kraft til at 
hade det onde og elske det gode, den skaber 
nyt liv i dødens børn, den renser og helliger, 
den lægger fred ind i sjælen, skænker fred i 
hjemmet og giver fred i liv og i død.

Bliv stærk ved nåden i Kristus! Der er nåde 
over nåde, der er nåde nok. Nok for dig, nok 
for mig, nok i liv og i død. Nok også til at sejre 
over det onde der skal møde os i dag.

Alfred Weise

  

Til eftertanke | Nådens Gud

Og hver en stund, 
 når du hjælp behøver,
til nådestolen frimodigt gå!
Er synden stor, 
 som dig freden røver,
dog større nåde du der skal få.

O, skønne hvile ved Jesu hjerte,
når synden tynger 
 en såret sjæl.
Der må jeg komme 
 med al min smerte,
ved nådestolen er alting vel.

3



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

Tirsdagscafé

Den første tirsdag formiddag i hver 
måned er der ”Tirsdagscafé” i Bethesda. 
Her er 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 er en kort andagt. Næste 
punkt bliver ”Dagens emne” som vil 
fremgå af programmet. Der er god tid 
til hygge og samvær, inden vi slutter af 
med sang og Fadervor.
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August 
 
Tors. 9.  IMU Opstartsaften 

Tors. 16.  IMU-aften ”Abraham-pagten”  
 ved Robert Bladt 

Tors. 23.  Bibelstudie 

Tors. 30.  IMU-aften ”En profet?”

Fre. 31. - søn. 2. sept. 
 Pløwmarkstræf  

Oktober

Tors 4.  IMU-aften Bøn og bibel

Fre. 5. - søn 7. IMU lejr 

Tors 11.  IMU-aften ”Hvad er en  
 discipel?”

Tors 18.  (Efterårsferie) Social aften

Tors 25.  IMU-aften ”Jesu virke?”

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

Kontaktoplysninger
Kristian Poulsen
Tlf. 28 56 88 16

September 
 
Tors. 6.  IMU Opstartsaften

Tors 13.  IMU-aften – Lovsang

Lør. 15.  Fuldstændig Fri 

Tors 20.  IMU-aften ”Dåben”

Tirs. 25.  kl. 13-20 Fælles rengøring 
Tors. 27.  Fællesaften og IM´s  
 fødselsdagsfest ved  
 Jens Medom Madsen

November
 
Tors. 1.  Bibelstudie 

Ons. 7.  Fællesaften – Bibelkursus 

Tors. 8. Fællesaften – Bibelkursus 

Tors. 15. IMU-aften Lovsang og for-
længet andagt ved Cecilie Sønderby

Tors 22.  IMU-aften ”Nadver”  
 ved Anders Jensen

Tors. 29. IMU-aften – Bøn og bibel 

Program

aalborgimu.dk 

find os på Facebook
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August

Onsdag 1. kl. 19.30
Sommermøde – Vi deltager i Hjalle-
rup Bibelcampings møde – Talere
Robert og Jakob Svendsen, Århus
                                                                                           
Onsdag 8. kl. 19.30
Sommermøde i Bethesda – Tale ved 
lærer Sebastian Schoop Tvilling, 
Aalborg

Onsdag 15. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag 21. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved pastor Bent 
Hedemand, Frejlev

Onsdag 22. kl. 18.30
Velkomst og samlingsfest ved missio-
nær Louise Breindahl Kiilerich,
Hadsund
Grillen er tændt kl. 17.30 – Medbring 
selv det kød du vil grille, tilbehør kan 
købes.

Onsdag 29. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Anders 
Jensen, Aalborg. Emne: ”Giver det 
mening at tro på en Gud: Som den 
eneste sande vej.”
Bedemøde kl. 19.00.

Juli

Onsdag 4. kl. 19.30  
Sommermøde – Vi besøger Tina 
og Kurt Futtrup, Gøttrupvej 3,                                                                                                                         
9220 Aalborg Øst
                                                                                                                           
Onsdag 11. kl. 19.30
Sommermøde i Bethesda – Tale ved 
stud. theol. Adam Pavlak, Aalborg
                           
Onsdag 18. kl. 19.30
Sommermøde – Vi deltager i 
Hadsund Bibelcampings møde 
– Tale ved generalsekretær 
Frede Ruby Østergård, Hinnerup                                                                                                                                         
                                   
Onsdag 25.   kl. 19.30
Sommermøde – Vi besøger Eva 
og Jesper Maksten, Aladdinvej 5,                                                                                                                                        
9260 Gistrup

Program

6



November

Onsdag 7.  og torsdag 8. kl. 19.30
Bibelkursus i Bethesda ved lektor 
Carsten Vang, MF.  

September

Onsdag 5. kl. 19.30
Kredsens efterårsmøde i Bethesda, 
ved missionær Christen Peter Olesen, 
Ejstrupholm. Emne: ”Hvordan holdes 
troen levende hele livet?”                                                                                                              

Onsdag 12. kl. 19.30
Møde ved missionær Villy Bjørslev 
Sørensen, Hammel. Emne: ”Samuel – 
Guds profet.”                     

Tirsdag 18. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved sømandsmis-
sionær Moses Sloth, Nørager

Onsdag 19. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Fredag 21. kl. 19.00
Fælles fredag ved generalsekretær 
Mikael Arendt Laursen, KLF
Emne: Kirke og Medier.
Vi starter med at spise sammen 
kl. 18.00.  Børnepasning. 

Tirsdag 25.
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.
                                         
Torsdag 27. kl. 19.30
Fællesaften og IM´s fødselsdags-
fest ved IM´s generalsekretær                                         
Jens Medom Madsen, Fredericia
Bedemøde kl. 19.00

Oktober

Torsdag 4. kl. 19.30
Skriftemålsgudstjeneste med efter-
følgende bibelforedrag ved sogne-
præst Jan Pahus Nissen, Nørre Uttrup.                                        
Emne: ”Kirkens DNA – Kirken idag”.
Gudstjenesten og bibelforedraget 
foregår i Nørre Uttrup kirke.

Onsdag 10. kl. 19.30
Møde ved missionær Preben Hansen, 
Klitgaard. Emne: ”Giver det mening at 
tro på en Gud: Opstandelsen.”

Tirsdag 16. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkyn-
der Villy Pedersen, Brønderslev

Onsdag 17. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 24. kl. 18.30   
Familieaften ved konsulent i DFS, 
Elisabeth Holdensen, Aalborg
Fællesspisning kl. 17.30 

Onsdag 31. kl. 19.30
Møde ved missionær Bent 
Kjær Andersen, Hjørring.                                          
Emne: ”Saul”
Bedemøde kl. 19.00.
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Teenklub er for dig der ønsker at lære Jesus 
bedre at kende, få nye venner, fjolle rundt og 
have det sjovt. Vi mødes mandage kl. 18.45-
20.30 på Jernbanegade 16.

Kontaktoplysninger 
Signe Schüsler 
Tlf 2890 8330 
Mail srs98@live.dk

Af Lars Mejdahl og Signe Schüsler

I år har vi kunne fejre 25 års jubilæum for
teenklubben i Bethesda. Det markerede vi 
mandag d. 23. april med en festlig aften. Der 
blev sunget selvdigtede sange, fremført taler 
og festlige indslag, bagt kage og ellers hygget 
som det hører sig til ved et jubilæum.

Billederne taler vist for sig selv: Der var højt 
humør og god stemning. Højt humør og god 
stemning er der heldigvis også til de mere 
almindelige teenklubaftner. Teenagerne giver 
udtryk for, at de er glade for at komme og lige-
ledes synes vi ledere, det er en sand fornøjelse 
at komme i Bethesda hver mandag for at være 
sammen med dem.

Med fare for at komme til at lyde som nogle 
halvgamle ledere med langt mere livserfaring 
end vi i virkeligheden har, så fristes vi ved så-
dan et jubilæum til at stoppe op og spørge os 
selv: ”Hvorfor er det nu lige, vi laver teenklub 
og hvorfor har det haft sin berettigelse i et 
kvart århundrede?”

25 år med Teenklub i Bethesda
- og hvorfor nu det?...

Der sker meget i teenage-alderen. Én af de 
ting kan være at finde sit ståsted rent tros-
mæssigt. I den forbindelse kan der være 
spørgsmål, som presser sig på. Findes der 
utilgivelig synd? Hvordan kommer man ud 
af tristhed? Hvornår er min tro rigtig? Her er 
teenklubben et sted, hvor disse spørgsmål kan 
bringes op, diskuteres og udforskes i sunde 
rammer.

Efter teenklub er der mange, der tager på 
efterskole, enkelte på gymnasium og andre 
noget helt tredje. Hvor end de skal hen, vil 
vi gerne i teenklubben klæde dem på til selv 
at kunne udforske troen på egen hånd. Vi 
vil gerne udfordre og opfordre dem til selv 
at dykke ned i Bibelen og derfor bruger vi 
jævnligt tid på at læse i den og tale åbent og 
ærligt om den.

Udover at pleje troen ønsker vi egentlig også 
bare, at teenklubben er et sted, der er rart at 
være. Vi vil gerne vise, at et fællesskab med Je-
sus som centrum kan være et godt og stærkt 
fællesskab.
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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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Taborkoret kan dette efterår fejre 80 års 
jubilæum, og det markeres med en festaften 
lørdag 27. oktober 2018 kl 19 i menigheds-
salen ved Vor Frelsers Kirke, Aalborg, og med 
afslutning i kirken. Der vil være et tilbageblik 
på korets historie sammen med fællessang og 
korsang. En af korets tidligere dirigenter, Sune 
Bendsen, vil medvirke samt tidligere sogne-
præst ved Vor Frelsers Kirke, Allan Graugaard.

Det hele begyndte i 1938, hvor der i missions-
huset Tabor, Saxogade 6, blev taget initiativ til 
at starte koret med mælkehandler Otto Jensen 
som primus motor i mange år. De første man-
ge år hed koret Tabor Strengekor, da der blev 
spillet på flere slags strengeinstrumenter som 
klaver, violin, guitar, mandolin og harpeciter.

Gennem årene har koret haft flere dirigenter, 
som har gjort et stort stykke arbejde. I 1966 
overtog Svend Aage Malmgaard hvervet som 
dirigent, et hverv som han trofast udførte i 
mere end 20 år. Efter ham blev hans datter, 
Merethe Malmgaard, korets dirigent, hvilket 
hun fortsat er.

I 1980 blev huset Tabor solgt til Handelsskolen, 
og koret flyttede til menighedssalen ved Vor 
Frelsers Kirke. I 1981 blev koret udvidet med 
et juniorkor, børn af korets medlemmer, der 

Taborkoret – 80 års jubilæum

var fyldt 9 år, og vi fik hjælp af kirkens organist, 
Stig Volmer Jensen, når vi skulle ud at synge. 
Senere blev børnene til ”de unge”, og et nyt 
hold børn kom til. På denne måde kunne hele 

familien være sammen, og genera-
tionerne blev ikke så fremmede for 
hinanden. Hver gruppe havde sine 
sange, og flere var vi fælles om.

Selvom vi nu er en lille flok på 12 
og ikke helt unge længere, er vi 
taknemmelige for at få lov at bringe 
evangeliet gennem sang, musik og 
vidnesbyrd. Vi bliver selv velsignede 
hver gang og ønsker at fortsætte i 
tjenesten, så længe Gud vil og giver 
os opgaver.

1938

1990

2016

Merethe Malmgaard
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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
Kontakt formanden.

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
Carsten Gydesen

Bethesda – Indre Missions Hus

Merethe Malmgaard
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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


