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Når jeg sidder og gør mig nogle tanker omkring 
det forestående 100 års jubilæum, er der mange 
tanker der løber igennem hovedet. Man tænker 
uvilkårligt tilbage i tiden på den flok mennesker, 
som besluttede at starte Bethesda og købe et 
missionshus for at kunne samles omkring Guds 
ord og være med til at bringe evangeliet videre 
til mennesker i Aalborg. Disse mennesker havde 
en klar forventning om, at Gud ville hjælpe dem, 
og at det kald, som de havde fået til at bringe 
evangeliet, ville de få hjælp til. Vi skylder disse 
mennesker en stor tak.

Den flok, der startede, er for længst borte, og vi 
kan ikke mere trække på deres viden om forti-
den, men som vi læser i Bethesdas historie, ved 
vi, at man mødte mange af Aalborgs befolkning 
med budskabet om vores frelser og skaber. 

Vi, der i dag samles i Bethesda, kan tænke 
tilbage på tiden, der er gået, og vi har dog stadig 
nogle i dag, som begyndte at komme i Bethesda 
i slutningen af 1940erne. Det er dejligt at høre 
deres beretninger fra den tid og om tiden frem 
til nu. Der sker hele tiden en udskiftning af dem, 
der kommer i Bethesda, men os der husker 
tilbage, husker  tiden med taknemmlighed. Jeg 
selv begyndte at komme med mine forældre 
tilbage i midten af 1960erne, da vores famile 
flyttede til Aalborg.

Rammen for Bethesdas arbejde startede i 
Algade 19, og dette store hus fungerede med 
flere ombygninger og flere renoveringer frem til 
1989, da vi flyttede til vores nye missionshus her 
i Jernebanegade 16. Vi fik solgt bygningen i Al-
gade til en god pris, bygningen var efterhånden 
kommet til at ligge meget centralt i Aalborg og 
lå i en af Aalborgs førende gågader, så prisen på 
bygningen var steget ganske meget. Der skulle 
opføres et nyt missionshus, og hvor skulle dette 
ligge? Skulle det være centralt i Aalborg, eller 
skulle man flytte det længere ud i periferien af 
byen? Man besluttede, at missionshuset fortsat 
skulle ligge i centrum af Aalborg, og man fandt 
adressen i Jernbanegade. Her fik vi bygget et 
dejligt missionshus og fik indrettet en bygning 
hvor der blev taget hensyn til alt det vi kunne 
ønske.

Tak til Gud og mennesker for alt, hvad vi har fået 
lov til at opleve indtil i dag.  

Ove Binderup

Leder | 100 års jubilæum
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Rigtig mange mennesker har gennem 100 år 
haft deres gang i Bethesda. Det er stort, at det 
arbejde, der har været i alle de år, har haft så 
stor betydning for mange mennesker – og også 
har det i dag. Til alle tider har man fundet på 
nye måder at samles på, og man har hele tiden 
forsøgt at formidle evangeliet, så det blev ved-
kommende for dem, der kom i huset.

Til tider har der været mange børn i Bethesda, til 
andre tider var det mange unge og voksne. Det 
fortælles, at der på et tidspunkt kunne være op 
til 5-600 børn til julefest i Bethesda i Algade.

Det hele begyndte i 1918 som et menigheds-
arbejde ud fra Vor Frue Kirke, og det var først i 
1976 man ændrede navn fra ”Vor Frue Menig-
hedssamfund i Bethesda, Aalborg” til ”Indre 
Missions Samfund I Bethesda, Aalborg”.
I 1919 overtog man bygningen i Algade 19 for 
95.000 kr. Bygningen rummede Aalborgs største 
forsamlingssal, der indtil da havde været en 
danserestaurant. Nu blev det så missionshuset 
Bethesda (der betyder barmhjertighedens hus).
Det blev rammen om et rigt åndeligt liv, der 
senere er fortsat i det nye Bethesda i Jernba-
negade. Efterhånden blev der behov for mere 
moderne faciliteter i missionshuset, og i 1987 
blev det vedtaget at sælge bygningen i Algade 

og bygge et nyt missionshus, der blev indviet d. 
28. maj 1989.

Flere gange har man oplevet vækkelser. Bl.a. i 
slutningen af 1920’erne i forbindelse med de 
årlige vækkelsesuger. Uger der blev båret og 
forberedt af megen forbøn. Som opfølgning af 
det blev der dannet 5 bibelkredse, der bestod 
af ”nye” i troen og nogle, der har levet i troen på 
Jesus i mange år. Kredsene samledes hver uge, 
og det blev senere til ”De Unges Bibelkreds”, der 
fra 1934 begyndte at holde møder i Bethesda 
torsdag aften. Senere blev dette arbejde til IMU 
som vi kender det i dag.

Vær med til at bede om – og arbejde på – at 
arbejdet i Bethesda også i fremtiden kan være 
fyldt af visioner om at give evangeliet videre til 
nutidens beboere i Aalborg.

Preben Hansen

Bethesda gennem 100 år
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Jubilæums- og takkefest
Torsdag den 25. april kl. 17.30

Kl. 17.30 Velkomst og fællesspisning.

Kl. 18.30 Festaften for de voksne i salen
 Fællessang
 Festtale ved missionær Jørgen Bloch, Randers
 Små indslag
 Historisk tilbageblik 

Kl. 18.30 Festaften for alle børn i IMU-lokalerne
 Vi får besøg af børnekonsulent Elisabeth 
 Holdensen, som vil synge, lege og forkynde for  
 børnene.

Kl. 20.30 Festligt kaffebord

Kl. 21.00 Lovsangsfest under ledelse af 
 Andreas Fibiger

Kl. 22.00 Tak for i aften

Tema:
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Fredags Café
Fredag den 26. april kl. 9.30

Det første Bethesda lå i Algade og blev taget i brug i 1919. Men 
hvordan så Aalborg ud i 1919, og hvordan var livet her? Det kommer 
leder af Aalborg Stadsarkiv, Jesper Thomassen, og fortæller om i 
Bethesda, Jernbanegade 16, fredag den 26. april kl. 9.30.

Arrangementet er en særlig jubilæumsudgave af caféen i Bethesdag, 
som ellers normalt mødes tirsdage. Tirsdagcaféen holder normalt 
åbent den første tirsdag i måneden fra kl. 9.30-11.30.

Cafeen er et favnende fællesskab med plads til alle - også dig! Kort sagt 
et fællesskab for alle, som har lyst til at møde andre.

Cafeén begynder også denne fredag med rundstykker og kaffe, hvor-
efter der vil være en refleksion over dagens ord. Næste punkt bliver 
”Dagens emne”. Der bliver god tid til hygge og samvær, inden der slut-
tes af med sang og Fadervor.

aalborg 1919
Særudgave af 

Tirsdags-
caféen
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Bethesda, Algade 19

Liv i  
missions-

huset

Pakning 
og  

flytning
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Bethesda, Jernbanegade 16

Byggeri af 
missions-

huset

Indvielse 
af huset
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I begyndelsen af halvtredserne, var der ikke 
noget der hed IMU. KFUM&K var Indre Missions 
ungdomsarbejde. I Bethesda var der et strenge-
kor, der var meget aktivt. Der kom også mange 
unge til møderne i Bethesda, fordi de ikke alle 
faldt til i KFUM&K.
  
Da de unge i Bethesda ikke kunne være et 
ungdoms arbejde, blev de til De Unges Bibel-
kreds (DUB), ganske vist en ret stor bibelkreds, 
hvor man ofte samlede 50 unge. Der kom 
mange soldater og sygeplejersker, altså unge 
udefra. Der blev vækkelse! Mange blev fornyet i 
troen på Jesus.

Nogle af de voksne fra samfundet så behovet for 
et lejrsted, hvor de unge kunne holde weekend 
– være sammen om Guds ord, og være sociale 
sammen. Derfor købte de en stor grund i Nør-
holm og byggede ”Hytten”. Nogle af de unge, 
som var med i DUBs vækkelsesmiljø, blev senere 
kendte ansigter i Indre Mission og det kirkelige 
miljø i Danmark.

Jeg kan blandt andet nævne Jørgen Nørgaard 
Pedersen, der blev missionær i det Muslimske 
Aden og senere generalsekretær i DMS. Jane 
Garder, der i 1968 blev udsendt som missionær i 

Guds indgriben i Bethesda gennem tiderne
af Niels Aage Hansen

Indien og i mange år var leder på en af missio-
nens pigeskoler i Indien. John Ørum Jørgen-
sen blev teolog og var aktiv i oprettelsen af 
Menigheds fakultetet samt i en periode formand 
for IM i Danmark.

Per Weber som gennem Ordet og Israel blev en 
særdeles kendt forkynder. Også Leif Andersen 
voksede op i Bethesdas vækkelsesmiljø og blev 
teolog. Han har virket som lærer på IMs bibel-
skole i Børkop og er forfatter til flere bøger.

DUB var en torn i øjet på IMs organisation. Men 
Guds veje er til tider uransagelige! Det arbejde, 
som var nødt til at være en bibelkreds, blev 
forløberen for IMU, der i dag er IMs ungdomsar-
bejde.

DUB brugte vækkelsesprædikanter, bl.a. John 
Olav Larsen fra Norge. Sidst i 1960erne lejede  
DUB Aalborghallen til et stormøde. Der blev 
inviteret og organiseret med bedegrupper, og 
budgettet var på 20.000 kr. Folk kom fra fjern og 
nær, og der var mennesker, som kom til tro på 
Jesus.

”Nogle af de voksne fra samfundet så behovet for et 
lejrsted, hvor de unge kunne holde weekend – være 
sammen om Guds ord, og være sociale sammen. Derfor 
købte de en stor grund i Nørholm og byggede Hytten.”
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efter bestyrelses møderne. Men det kom altså til 
et brud.

Vi valgte at gøre det, som ikke var normalt! 
Samfundsrådet bad IMs hovedbestyrelse om at 
sende missionær Johannes Schüsler til Bethesda, 
da han havde kendskab til Bethesdas struktur 
med DUB. Vi manglede ledere til DUB og andet 
børnearbejde. Lederne var gået, men de unge 
blev.

Så jeg synes, at Gud greb ind i det, som så håb-
løst ud. Siden har Gud også velsignet, når vi ser 
de mange unge famillier i dag med deres dejlige 
børn i forskellige aldre.

Til et søndagsmøde  i det gamle Bethesda var en 
ung mand fra Vedum blevet inviteret af sin fæt-
ter. Efter mødet tog vi i den bedegruppe jeg var 
med i tit ud til Kurt og drak kaffe. Vi inviterede 
den unge mand med, og under bedemødet vi 
sluttede aftenen med, takkede han Gud for, at 
han måtte være hans barn. Han rejste senere på 
bibelskole og blev litteraturmissionær i Luthersk 
Missionsforening.

Da det  gamle Bethesda skulle restaureres, 
brugte vi  Menighedshjemmet i Danmarksgade.
DUB holdt hvert efterår ungdomsuge. Det år 
besluttede vi, at vi efter mødet ville gå to og to 
på gaderne med løbesedler og invitere til et kort 
eftermøde.

Der kom ca. 30 unge hver af de 3 aftener. De fik 
tilbudt samtale, og flere tog imod tilbuddet. Tre 
af dem overgav deres liv til Jesus. Og en flok af 
dem deltog i vores ungdomsmøder gennem 
de følgende måneder. En af dem, der tog imod 
Jesus, havde været med i en ungdomsbande. Til 
et søndagsmøde aflagde han vidnesbyrd om sin 
tro. Nede i salen sad nogle af hans tidligere kam-
merater og råbte til ham.

Som tidligere nævnt er Guds veje uransagelige. 
I Bethesdas arbejde med børn, unge og 
samfund, var der en del unge med baggrund i 
Luthersk Mission, som kom i Bethesda. De var 
aktive ledere og med i samfundsråd. Det skabte 
ind imellem gnidninger på grund af taler forslag 
m.m.
  
På et tidspunkt i 1976 -77 kom det til et brud.  
LM folkene ønskede at starte eget LM arbejde.
Jeg var på daværende tidspunkt blevet valgt 
til formand for samfundsrådet. Jeg prøvede, 
om det var muligt ikke at skilles, men det var 
det ikke. Det var en tid, hvor jeg som formand 
måtte sende mange bønner mod himmelen 
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Bethesda bladet har eksisteret som blad i 35 år.
Paul Erik Hummelmose(dengang Jørgensen) var 
ansvarshavende redaktør og fortæller:

”Det var først i 1984 at det blev et blad, før var 
det en folder. Jeg kan huske, vi fik forside af 
omslaget trykt i farver, mens resten blev printet 
på en maskine, der kom til i det nye kontor, der 
blev bygget i den ene ende af ungdomslokalet 
i det gamle Bethesda. Jeg ved ikke, hvor længe 
det udseende blev brugt, da jeg jo fik arbejde i 
Herning i 1985.”

Den første redaktion bestod i øvrigt af:
Erna Pedersen (nu Nielsen)
Jens Nielsen
Preben Laugesen
Paul Erik Jørgensen (nu Hummelmose)

Det første og sidste Bethesdablad

Senere blev bladet trykt med offset på et tryk-
keri i Nibe, hvor bl.a. Henrik Schüsler og John 
Kragskov, som var typograf, hjalp med at klippe 
og placere artiklerne på et lysbord. 

I takt med den teknologiske udvikling har både 
det layoutmæssige såvel som den fysiske pro-
duktion ændret sig meget. I dag bliver layout til 
Bethesdabladet lavet af Anne Kobbersmed, som 
arbejder med layout og design til hverdag. Dette 
har stor betydning, da bladets udseende gør, at 
man får lyst til at læse videre.

En stor tak til alle dem som gennem årene har 
været med til at skrive indlæg og producere 
bladet.
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Marts
 
Tors. 7.  IMU - Bibelstudie  

Tors. 14.  IMU - Alternativ aften 

Tors. 21.  IMU - Kreaaften 

Fre. 22.  kl. 19.30 Socialt arrangement  
 Brætspilsaften og nachos

Tors. 28.  Fællesaften - Lovsangsaften 

Maj
Tors. 2.  IMU - ved Simon Mejdahl
 Plantet ved bækken 

Tors. 9.  IMU - Bowling  

Tors. 16.  IMU - Walk and Talk

Tors. 23.  Fællesaften
 ved Jim Pfrogner 

Søn. 26.  kl. 15.00 Socialt arrangement  
 Sportsdag

Tors. 30.  Kristi Himmelfartsdag   
 IMU (Socialaften)  
 

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

Kontaktoplysninger
Kristian Poulsen
Tlf. 28 56 88 16

April 
 
Tors. 4.  Kredsmøde i Nørresundby  
 ved Hans-Ole Bækgaard

Lør. 6.  Fuldstændig Fri  

Tors. 11.  IMU - Debataften  

Tors. 18.  Skærtorsdag - intet program 

Tors. 25.  Fællesaften - Bethesda 100 
år 

Søn. 28.  kl. 13.00 Socialt arrangement 
 Påskehygge 
 (selvbetalt frokost kl. 12.30)

Juni
 
Tors. 6.  IMU - Taler Cecilie Sønderby
 Salvningen i Betania

Tors. 13.  IMU - Lovsangsaften  
 ved Andreas Fibiger

Tors. 20.  IMU - Sommerafslutning

Søn. 23.  Fællesaften - Sankt Hans

Program

aalborgimu.dk 

find os på Facebook
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Marts

Tirsdag 5. kl. 09.30
Tirsdagscafé – Emne: ”Tyrkiet – 
kristen dommens vugge” ved Karen  
og Jens Chr. Pedersen, Aalborg

Onsdag 6. kl. 19.00
Bethesdas generalforsamling –  
dagsorden udsendes til bidragsydere
Andagt ved Preben Hansen, Aalborg 
Bemærk mødetidspunktet 

Onsdag 13. kl. 19.30
Møde ved generalsekretær i KFUM’s 
Soldatermissionen Per Møller Henrik-
sen,  Fredericia. Emne: ”Guds arbejds-
handsker”

Tirsdag 19. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved fritids-
forkynder Anders Jørgen Jensen, Aars

Onsdag 20. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Torsdag 28.  kl. 19.30
Fællesaften – Lovsangsaften
Bedemøde kl. 19.00

Program April

Tirsdag 2. kl. 09.30
Tirsdagscafé – Vi synger påsken ind 
ved organist Peter Schüsler, Aalborg

Torsdag 4.   kl. 17.30
Kredsens forårsmøde i Nørresundby
ved Indre Missons formand Hans-Ole 
Bækgaard, Viby. 2 møder 

kl. 17.30 ” Kaldet til at leve i Kristus” 
(Efeserbrevet kap. 1-3)                       
Fællesspisning mellem møderne

kl. 19.30 ” Kaldet til at vandre Kristus-
livet” (Efeserbrevet kap. 4-6)

Man kan deltage i begge møder eller 
blot det ene.

Onsdag 10. kl. 18.30
Møde ved sognepræst Jesper Fodga-
ard, Vor Frelsers kirke. Emne: Hebræ-
erbrevet kap. 11-12: ”Så stor en sky af 
vidner”.
Fællesspisning kl. 17.30
Bemærk mødetidspunktet

Tirsdag 16. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved Leif Sonne, 
Brønderslev

Onsdag 17. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene
                           
Torsdag 25. kl. 17.30
Fællesaften – Bethesdas 100 års  
fødselsdag. Se program side 4.

Fredag 26. kl. 09.30
Fredagscafé – Jesper Thomassen,  
fra Aalborg Stadsarkiv fortæller om
”Aalborg i året 1919”.
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Juli

Sommermøder på alle onsdage fra 
3.7. – 7.8. Nærmere program.

Juni

Tirsdag 4. kl. 09.30
Tirsdagscafé – Udflugt til Frederiks-
havn  

Onsdag 5. kl. 19.30
Møde ved generalsekretær i Dansk 
Israelsmission Arne Pedersen
Emne: ”Pinsens jødiske rødder”       

Onsdag 12. kl. 18.30
Møde ved sognepræst Knud Erik  
Nielsen, Hjørring
Fællesspisning kl. 17.30 

Tirsdag 18. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde – Sangeftermid-
dag ved organist Britta Nedergaard
Hansen, Randers

Onsdag 19. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Søndag 23. kl. 17.30
Skt. Hans fest for hele familien på 
Filipskolen. Grillen er klar til medbragt 
kød kl. 17.30. Tale ved bålet kl. 19.00. 
Bemærk mødetidspunktet –  
Nærmere program

Onsdag 26.  kl. 19.30
Møde ved missionær Henrik 
Søgaard Jørgensen, Mors
Bedemøde kl. 19.00

Maj

Onsdag 1. kl. 19.30
Møde ved adjunkt Klaus Vibe, MF, Århus
Emne: Hebræerbrevet kap.10 og 13: 
”Kald til udholdenhed og tro”
Bedemøde kl. 19.00

Tirsdag 7.                      
Tirsdagscaféen er flyttet til d. 26. april

Fredag 10. kl. 17.30
Fælles fredag ”Ud i det blå”. Vi samles 
ved FDF huset i Brønderslev.
Fællesspisning – Nærmere program

Onsdag 15. kl. 19.30
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag 21. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved sognepræst 
Jesper Fodgaard, Vor Frelsers kirke
Emne: ”Bønnens udfordringer og privi-
legium”

Torsdag 23. kl. 19.30
Fællesaften ved ungdomskonsulent Jim 
Pfrogner, Viborg
Bedemøde kl. 19.00

Lørdag 25. 
Indre Missions årsmøde i Skive

Onsdag 29. kl. 19.30
Møde på Kompas Hotel Aalborg (det 
tidligere sømandshjem)
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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

Lokalansættelse
Bestyrelsen har luftet tankerne om en 
lokalansættelse i Bethesda. Tak for de 
tilbagemeldinger der allerede er kom-
met – vi vil gerne have mange flere. 
I brevet på dette link - tinyurl.dk/5847 -  
kan I læse lidt mere om lokalansættel-
sen og om, hvordan man kan give sin 
mening til kende og støtte projektet.
Du kan også bruge dette link -  
tinyurl.dk/6006 - til at give respons til 
bestyrelsen.

Måske det kunne være en idé at bruge 
de kommende dage til at overveje og 
drøfte hvordan du / I vil støtte.
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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
Jesper Malmgaard
Carsten Gydesen
Marie Futtrup Klitgaard
Christina Maksten Østergaard

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


