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1919 – Fremtidsforventningerne var store, da 
1. Verdenskrig endelig var slut. Og forventnin-
gerne havde et navn. De var nært knyttet til den 
amerikanske præsident Woodrow Wilson (1856-
1924), der havde lanceret en regulær vision for 
en bedre fremtid. Hovedelementerne var ret til 
national selvbestemmelse, demokratiske styre-
former og en international retsorden, der skulle 
sikre verdensfreden i fremtiden.

I Danmark var det afgørende skridt mod demo-
kratiet taget med den nye grundlov fra 1915. Nu 
var håbet – i hvert fald som det kom til udtryk 
hos politikerne og i aviserne – at fredsaftalerne 
ville sikre national selvbestemmelse for sønder-
jyderne, og at det planlagte Folkeforbund ville 
skabe en verden præget af samarbejde frem for 
krig. 

Midt i alt dette havde nogle visionære menne-
sker mod til og nød for, at mennesker i Aalborg 
skulle høre om Jesus. Derfor blev Bethesda 
grundlagt og har i alle årene siden haft samme 
vision; nemlig at Aalborgs borgere skulle have et 
missionshus, hvor Guds ord kunne prædikes, og 
det kristne fællesskab kunne leves ud. Dette 100 
års jubilæum skal vi fejre i 2019. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, som skal tænke tanker for 
fejringen af 100 året, og det kommer vi til at høre 
meget mere om.

Vision! ”En ide´ eller forestilling om fremtiden” 
siger den danske ordbog. For 100 år siden havde 
de en vision, og de gjorde den til virkelighed. I 
dag arbejder bestyrelsen for Bethesda også med 
visioner – ideer for fremtidens Bethesda. Hvor-
dan når vi nutidens mennesker med evangeliet, 
så de bliver ledt til Jesus og lever med ham. 
Indre Mission har på landsplan et fokus 2030, 
som hedder: ”Vi vil forkynde Kristus – vi vil nå 
længere ud”. Vi har i bestyrelsen på en visi-
onsaften spillet Indre Missions samtalespil, som 
netop skal inspirere og hjælpe os med at tænke 
kreativt ift. muligheder for mission. 

Nogle af de punchlines som Indre Mission har 
for ”Fokus 2030” er vigtige i de her år, hvor alt 
er til diskussion i den offentlige debat. Indre 
Mission skriver: ”Vi vil styrke bevidstheden om 
de evangeliske grundsandheder” og  ”Vi vil være 
tydelige og tale et sprog, som alle kan forstå”.

Så er det vores opgave som Indre Missions 
Samfund at få de to fokuspunkter til at supplere 
hinanden. Det i sig selv kan godt virke selvmod-
sigende, men det er en god udfordring vi her 
får. Bibelens grundsandheder talt i et tydeligt og 
nutidigt sprog, så min næste bliver ledt til Jesus. 
Du ønskes Guds velsignelse med opgaven!

 
Henriette Reckweg

Leder | Visionær 100 årig!
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Her hvor en dejlig varm sommer er blevet 
afløst af regn, blæst og endda en storm eller 
to, så har vi det i Danmark jo fantastisk godt. 
Der er ingen der mangler noget og vi har alle 
muligheder for et godt liv.

Dog er der store forskelle på hvordan vi lever 
vores individuelle liv på og hvilke ting vi synes 
er det vigtigste i livet, men der er ingen der 
lider eller er forfulgt fordi man tror på det ene 
eller det andet.

Vi kristne i Danmark har alle muligheder for 
at sprede det glade budskab om Jesu død og 
opstandelse og det evige liv, som er en fanta-
stisk gave til os, og som vi må dele ud af til de 
mange, som i dag ikke kender Gud eller har 
en anden mening om livet. Dem skal vi huske 
i forbøn, at Gud må sende sin Helligånd og at 
flere må komme til tro.

Jeg får indimellem mails og blade ind af døren 
fra ”Åbne Døre”, som fortæller om kristne, 
som lever i det skjulte for deres tro, men som 

ikke giver op, selv om de hele tiden skal være 
på vagt for ikke at blive opdaget og dermed  
straffet for deres tro på Jesus.

Uddrag fra en af de sidste mails:
”Prøv at forestille dig, at du får et telefon-
opkald fra politiet. De har opdaget, at du er på 
en ”dødsliste” for lokale terrorister. Du spørger 
hvorfor. ”Fordi du er en kristen!” lyder svaret.

Heldigvis er dette ikke virkeligheden i et trygt 
land som Danmark. Men det er det bl.a. for 
vores somaliske brødre og søstre på Afrikas 
Horn. At være muslim bliver betragtet som en 
del af den somaliske identitet. At blive kristen 
anses for forræderi af den værste slags.”

Der er virkelig brug for alles hjælp til at bede 
for disse mennesker der kæmper hver eneste 
dag for at holde fast i Guds ord og troen på 
Jesus Kristus.

Så tænk over, hvad du kan hjælpe kristne med 
ud over hele jorden, de har virkelig brug for 
din støtte.

Jørgen Holst

Til eftertanke | Nådens Gud
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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

100 års fødselsdag
Bethesda fylder 100 år i foråret 2019.
Det vil vi fejre d. 25. april. Vi har nedsat 
en gruppe til at arbejde med dagen, 
men har du gode idéer til dagen er 
du velkommen til at kontakte Ove 
Binderup.

Bedeuge i ny form
Vi har besluttet at deltage i EAs bedeuge 
sammen med andre kirker og menigheder i 
Aalborg. Det er nyt for alle kirker og menighe-
der, og vi håber at I vil bakke op om arrange-
mentet. Bedeugen 2019 består af 8 aftener, 8 
forskellige steder. (Se nærmere i programmet 
side 6-7)
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November 
 
Tors 1.  IMU-aften Bibelstudie 

Ons. 7.  Fællesaften Bibelkursus 

Tors. 8.  Fællesaften Bibelkursus 

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

Tors. 22.  IMU-aften ved Anders Jensen
 Emne: Nadver

Tors. 29.  IMU-aften Bøn og bibel

Januar

Tors 3.  IMU-aften Social aften

Søn. 6. - Bedeuge, se side 6-7
Søn. 13.  

Tors. 17.  Fællesaften Nytårsfest 

Tors. 24.  IMU-aften ”Hvad er en  
 discipel?”

Ons. 30.  Fællesaften Bibelkursus

Tors. 31.  Fællesaften Bibelkursus

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

Kontaktoplysninger
Kristian Poulsen
Tlf. 28 56 88 16

December 
 
Lør. 1.  Fuldstændig Fri  

Tors. 6.  Fællesaften Adventsfest 

Tors. 13.  IMU-aften
 Emne: Jesus som Messias

Tors. 20.  IMU-aften Lovsang/social 

Fre. 28.  Fællesaften Julefest 

Februar
 
Tors. 7.  IMU-aften Lovsang og  
 Generalforsamling 

Fre. 8. - Fælleslejr på Skrødstrup   
Lør. 9.  Efterskole 

Tors. 14. IMU-aften ved  
 Louise Kiilerich 

Tors. 21. IMU-aften Social aften

Tors. 28.  IMU-aften ved Jim Pfrogner

Program

aalborgimu.dk 

find os på Facebook
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December

Tirsdag 4.  kl. 09.30
Tirsdagscafé med adventshygge hos 
Karen og Jens Chr. Pedersen,
Tornhøjparken 23, 9220 Aalborg Ø

November

Tirsdag 6. kl. 9.30
Tirsdagscafé med emnet ”Sundhed og 
seniorliv” ved rådmand Jørgen Hein

Bibelkursus i Bethesda
ved lektor på MF, Carsten Vang, Århus                
Onsdag 7. kl. 19.30.  
Emne: ”Hvad skal vi med Gammel 
Testamente når vi har Ny Testamente”
Torsdag 8. kl. 19.30
Emne: ”Gammel Testamente som 
historie og som åbenbaring”

Onsdag 14. kl. 18.30
Vidne- og lovsangsaften
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag 20. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved missionær 
Bent Kjær Andersen, Hjørring

Onsdag 21. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 28. kl. 19.30
Møde ved missionær Egild Kildeholm 
Jensen, Rønde
Emne: ”Josef i GT”

Program

Torsdag 6. kl. 19.30
Adventsfest ved koordinator i  
Promissio, Simon Schøler Kristensen
Bedemøde kl. 19.00
Der er lotteri til fordel for Promissio

Onsdag 12. kl. 18.30
Ind under jul
Fællesspisning kl. 17.30

Tirsdag 18. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved missionær 
Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg
Emne: ”Vi synger julen ind”

Onsdag 19. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene
                        
Fredag 28. kl. 19.00
Julefest ved maskinmesterstuderende 
Kristian Nedergaard Poulsen, Aalborg
Bemærk mødetidspunktet

Januar

Onsdag 2.  Intet møde

Bedeuge
Søndag 6. kl. 19.00
Bedemøde, Bethaniakirken, Dag Ham-
marskjøldsgade 2A 
Mandag 7. kl. 19.00
Bedemøde, Frelsens Hær, Skipper 
Clements Gade 1
Tirsdag 8. kl. 19.00
Bedemøde, Aalborg Frimenighed, 
Byplanvej 105
Onsdag 9. kl. 19.00
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Marts

Tirsdag 5. kl. 09.30
Tirsdagscafé

Onsdag 6. kl. 19.00
Generalforsamling i Bethesda –  
Bemærk mødetidspunktet

Februar

Tirsdag 5. kl. 09.30
Tirsdagscafé – med emnet: Fra idé til 
virkelighed, om kirkesal i det nye 
sygehusbyggeri, hospicebyggeri m.m., 
ved regionsrådsmedlem Mogens 
Nørgård, Birkelse 

Onsdag 6. kl. 19.30
Møde ved sognepræst Jan Pahus Nis-
sen, Nørre Uttrup. Emne: Hebræerbre-
vet Kap. 8 – 9: ”En ny og bedre pagt”

Fredag 8. – lørdag 9.                        
Fælleslejr på Skrødstrup Efterskole
Taler missionær Søren Grysbæk,  
Horsens. Nærmere program

Onsdag 13. kl. 19.30
Møde ved regionsleder Ruth Tide-
mand Nielsen, Lørslev. Emne: ”Ruths 
bog”. Bedemøde kl. 19.00.

Tirsdag 19. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved missionær 
Jørgen Bloch, Randers. Emne: ”Jeg så 
ham som barn med det solrige øje” af 
Vilhelm Birkedal

Onsdag 20. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 27. kl. 18.30
Familieaften ved missionær Grethe 
Buchwald Friberg, Allingåbro 
Fællesspisning kl. 17.30

Bedemøde, Citykirken + Ungdoms aften 
ved KFS, Samsøgade 54
Torsdag 10. kl. 19.00
Bedemøde i Bethesda 
Fredag 11. kl. 19.00
Bedemøde, Aalborg Valgmenighed, 
Hjulmagervej 28
Lørdag 12. kl. 19.00   
Bedemøde, Aalborg Menighedscenter, 
Gasværksvej 5
Søndag 13. kl. 19.00
Bedemøde, Ansgarskirken, Vesterbro 1A

Tirsdag 8. kl. 09.30
Tirsdagscafé – ”Glimt fra et langt liv”, Leif 
Andersen fortæller hans mors, Helga 
Andersens, livshistorie.

Tirsdag 15. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved Lisbet Adolfsen, 
Aalborg. Emne: ”Fanny Crosby i sang 
og tale”

Torsdag 17. kl. 17.30
Nytårsfest med fællesspisning og meget 
mere. Tale ved fritidsforkynder Seba-
stian Schoop Tvilling 
 
Onsdag 23. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene
                         
Fredag 25. kl. 18.30
Fælles fredag – ved professor Peter V. 
Legarth, Århus. Emne: ”Følelsen af Guds 
godhed og af Guds fravær”
Fællesspisning kl. 17.30. Børnepasning

Bibelkursus i Bethesda
ved pastor Allan Graugaard, Silkeborg. 
Onsdag 30.  kl. 19.30
Emne: Hebr. 1-4
”Jesus, Guds herligheds glans”
Torsdag 31. kl. 19.30
Emne: Hebr. 5-7
”Jesus, vor himmelske ypperstepræst”
Begge aftener deles op i 2 afdelinger.
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November

Mandag 5.  Bibelen i fokus

Torsdag 15.  Teenklubben  
 besøger IMU

Mandag 19.  Dreng/pige aften

Mandag 26.  Bibelen i fokus

December

Mandag 3.  Bageaften - Juleedition

Mandag 10. Bibelen i fokus

Mandag 17.  Juleafslutning

Juleferie

Program

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 – også i 2019. 

Vi mødes hver mandag på Jernbanegade 16 
kl. 18.45-20.30, og det er for alle, der går i 7.-9. 
klasse.

Hilsen teenlederne Lars, Nikolai og Signe

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

Program for forår 2019 kommer senere
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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 :-)

Vi har en dejlig flok juniorer og kunne 
godt bruge flere ledere. Så hvis du 
gerne vil have en skøn mandag aften 
i selskab med skønne juniorer, så skriv 
gerne til os. Der er brug for det du kan!

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, Natascha, Peter

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

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. halvår.
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Staffetten
Kristian N.

Poulsen

Hvad beskæftiger du dig med  
til daglig?
Jeg læser til maskinmester i Frederikshavn, 
men er pt. i praktik ved en virksomhed i Nør-
resundby, som fremstiller sprængladninger til 
destruering af havminer. 

Hvordan er din familiesituation?
Jeg er vist det man kalder for single, kæreste 
har jeg i hvert fald ikke. Jeg er vokset op med 
mine forældre, samt mine to mindre brødre på 
henholdsvis 21 og 13.

Har du altid boet i Aalborg?
Nej, jeg flyttede hertil sommeren 2017. Jeg 
startede mit liv på Sygehus Nord i 94 og bo-
ede faktisk det første 1,5 år af i mit liv i Aalborg 
Kommune i Vodskov. Jeg er opvokset i Brøn-
derslev, 3 km uden for byskiltet, så derfor kan 
jeg godt være lidt af en bonderøv. Det var især 

IMU, der trak mig til Aalborg, også selv om der 
er lidt langt til Frederikshavn i skole.

Hvad laver du i fritiden?
Det meste af min tid går med frivilligt arbejde, 
bla. som formand for Aalborg IMU, fritidsfor-
kynder i IMU og andet udvalgsarbejde. Der-
udover elsker jeg en god serie/film og samvær 
med venner og familie.

Har du et favoritskriftsted?
Ja, det har jeg, eller det vil sige mange. Men 
det er nok Sl. 37,5 som har betydet mest for 
mig. Jeg fik givet salmen til konfirmation af 
min mormor, som havde fået det af sin mor, 
så det har gået på skift gennem generationer. 
Det er et godt vers at vende tilbage til og leve 
sit liv efter.

Hvad er den seneste bog du har læst?
”Den autentiske leder” af Tonny Dall (tidligere 
landsleder for IMU). Jeg fik den i gave af Indre 
Mission og fik den også anbefalet i forbindelse 
med min post som formand for Aalborg IMU. 
Bogen handler om Tonnys egne erfaringer, 
samt refleksioner over Nehemias’ bog. Kan kun 
anbefales.

Hvordan går det i IMU?
Det går rigtig godt. Vi har fået en god start 
efter sommerferien, hvor der er kommet en 
del nye. Så vi er vel 30-35 i gennemsnit til IMU 
aftnerne. I efteråret har vi haft halvårstemaet 
”tilbage til rødderne”, da vi ønsker at sætte 
fokus på, hvad det vil sige at være Guds barn, 
discipel af Jesus og generelt, hvad det egent-
ligt vil sige at være kristen. Så alt i alt, synes jeg 
at det går godt. 

Har du et ønske for Bethesda?
Jeg håber, at det også må findes om 100 år, 
og at det fortsat ønsker at sprede det fantas-
tiske budskab om Guds kærlighed og Jesu 
opstandelse, men også at vi snart må få lov til 
at opleve en vækkelse i Aalborg og resten af 
Danmark.
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Find os på facebook
IM Bethesda Aalborg

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

Vicevært
Ellen og Peter Schüsler
Tlf. 61 46 63 68 eller 26 34 34 88
Email: ers@hotmail.dk eller  
organist@vorfrue.dk

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
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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


