Onsdag
24. april kl. 19
Fokus på

Tilbedelse
og mission

Onsdag
22. maj kl. 19
Fokus på

Discipelskab og
tjeneste

Som et led i den proces menigheden
er i med henblik på at udstikke den
fremtidige kurs, inviterer
undervisningsudvalget til 3 onsdage
med temaet:

Måske er TILBEDELSE et af kirkens
mest grundlæggende formål?
Tilbedelsen af Gud ligger dybt i os – både
i skabelsen og kaldelsen.
Vi vil se på gudstjenesten – hvorfor og hvordan?
Tilbedelsesstil – sang/musik? Bøn? forbøn? mm.
Hvordan skal vi helt konkret være kirke i
Aalborg for at kunne være levende og aktive
ambassadører for Jesus Kristus?
Hvor er Bethelkirken? I Niels Ebbesensgade?
Eller…?
Mission: Ikke blot et kald – men et privilegium.

TJENESTE er langt mere end søndag
formiddag i kirken – og hvad der
ellers foregår på kirkens matrikel.
Det handler om tilgængelighed for mennesker
rundt omkring os.
Det handler om at udleve omsorg, møde behov,
lindre smerte og lidelse.
Et fokus på hverdagens tjeneste.

Når vi taler om DISCIPELSKAB vil vi
tage udgangspunkt i, at kristenlivet
er en vandring i fælleskab.
Hvor vi tager ansvar for hinanden. Derfor er
kristent mentorskab vigtigt.
Ét af kirkens formål er at træne og udruste til
åndelig vækst.
Er du selv i et træningsforløb i din vandring
lige nu?

En kirke
med formål
Onsdag
20. marts kl. 19
Fokus på

Fællesskab

Hvordan er vi en menighed, der giver
de bedste betingelser for at Gud kan
give vækst?
Hvad ser vi egentlig som Guds formål
med os som kirke i Aalborg midtby?
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om
os selv som et fællesskab?
Vi er ikke kun kaldet til at tro – men til at
tilhøre.
Hvis kirken eksisterer med det formål
at skabe fællesskab for og med troende
og søgende – hvordan ser det så ud
i praksis?

Underviserne vil først og fremmest være fra kirkens egne rækker. Men
eksterne undervisere kan „dukke op“ langs ad vejen.
Hjertelig velkommen til tre spændende og forhåbentlig meget
udbytterige aftner.

