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Præst
Annemette Høgsbro
Vesterbrogade 8, 4. tv
9400 Nørresundby
Tlf. 29 42 58 44
ah-praest@outlook.dk
Henv. vedr. omsorg og besøg
Mette Lund
Tlf. 40 17 33 65
melu@stofanet.dk
Menighedsråd

Jens Kvist (formand)
Tlf. 98 19 20 04
haaj@stofanet.dk
Svend Eli Jensen (næstformand)
Tlf. 20 62 33 02
sej.bj.vodskov@post.tele.dk
Arne Christensen
Tlf. 29 82 54 46
arneac@gmail.com
Marie Eriksen
Tlf. 30 48 02 57
marie.eriksen@hotmail.com
Jørn Johansen
Tlf. 98 29 63 19 / 23 71 73 11
jj@jjhereford.dk
Anni Olsen
Tlf. 22 59 42 81
anni31145@gmail.com

Dødsfald
Ib Lindholm
døde d. 18. november 79 år gammel
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Vi siger
tillykke til…
Bente Jensen, Tylstrup
fylder 85 år d. 27. december
Tove B. Jensen
fylder 50 år d. 15. januar
Lars Henrik Kjærside
har 30 års dåbsdag d. 24. januar
Grethe Skagbæk
fylder 85 år d. 25. januar
Ellen Stærkind
fylder 70 år d. 28. januar
Noomi Bodekær Christensen
fylder 50 år d. 8. februar
Kirsten Elkjær
fylder 60 år d. 27. februar
Mette Lund
fylder 70 år d. 1. marts
Brian Vejstrup Slot
fylder 50 år d. 1. marts
Anna-Lis Markussen
fylder 85 år d. 15. marts

Kasserer

Annie Pedersen
Rosenskrænten 4
9310 Vodskov
Tlf. 41 10 81 02
Bank: 7449-1000787
Menighedsbidrag: 7459-1201301
MobilePay: 15 15 73
afp9310@gmail.com

www.baptistnsb.dk

SANDT MARTYRIUM
af Annemette Høgs”Hvad er en martyr?” -spurgte jeg et konfirmandhold. Vi gennemgik årets helligdage
og var kommet til 2. juledag, Sankt Stefansdag, hvor der i kirken er tradition for at
mindes den første kristne martyr. Og så var det altså, jeg spurgte holdet: ”Hvad er
en martyr?” Kun én af konfirmanderne havde et bud på det. Og hans svar lød:
”Er det ikke sådan en, der slår folk ihjel?” …….Vi lader den stå et øjeblik.

Martyr betyder vidne (om Gud), og siden de første kristnes tid har ordet betegnet
én, der vidner om sand tro på Gud ved at bekende den højlydt, selv om det indebærer, at han eller hun bliver myrdet for det. Det betyder, at en kristen martyr går i
døden for sin tro UDEN at rive andre med sig. Ellers er det ikke sand tro, vedkommende vidner om. For sand tro er værd at dø for, men ingen tro er værd at dræbe
for.
Gud har lodret forbudt det: ”Du må ikke begå drab!” (det 5. bud).
Andre menneskers liv skal være mindst lige så helligt for os som vores eget. Det
gælder ikke bare, når det er mennesker, vi holder af eller sympatiserer med, og som
holder af os eller sympatiserer med os. Det gælder også vores uvenner. Og folk med
overbevisninger, der skurrer mod vores. Det gælder selv dem, det måtte hade og
forfølge os. Vi må ikke gengælde hadet, men skal tværtimod bestræbe os på at elske
vores fjender og vise dem omsorg. ”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger
jer, for at I må være jeres himmelske faders børn”, sagde Guds søn.
Apostlen Paulus understregede det også:” Hold fred med alle mennesker… Tag ikke
retten i egen hånd; ”Hævnen tilhører mig”, siger Gud.” Ingen skal bilde sig ind, at
de kan optræde som dommere eller bødler på Guds vegne, og prøver de på det,
krænker de selv Gud. Gud alene har al magt og al ret til at dømme og straffe.
Heldigvis er han først og fremmest nådig og barmhjertig. Han ønsker ikke nogens
død, heller ikke uretfærdiges (Ez 33,11).— Og hvem er 100% retfærdig? Ingen!
Derfor lod Gud sin Søn dø på korset; for at alle mennesker kan blive retfærdiggjorte
over for Gud og frelst.
Men hvad var frelse, hvis det hele sluttede med døden? Det gør det heller ikke.
Gud oprejste sin Søn på trediedagen efter hans død og tog ham til sig, så alle
mennesker kan få et levende håb om evigt liv i Guds rige. Det håb fyldte Helligånden Stefan med, mens han blev myrdet. Og lige som Kristus på korset i ubegribelig
kærlighed og omsorg bad Gud om at tilgive dem, der slog ham ihjel, var Stefans
sidste ord en bøn til Gud om ikke at straffe dem, der myrdede ham.

Dét er sandt martyrium.
Baptistkirken Nørresundby | Vodskov
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Velkomstgudstjeneste og -fest
D. 2. oktober på en fin efterårssøndag blev Annemette
Høgsbro budt hjertelig velkommen som ny præst i
Baptistkirken Nørresundby|Vodskov. Kirken var helt fyldt,
der var fint pyntet og stemningen var varm og god.
Eftermiddagen begyndte med gudstjeneste, hvor Annemette blev indsat som præst. Bl.a. blev der sagt: ”En gudstjeneste er en fejring” og ”Et kristent fællesskab er åbent og
inkluderende, og der er rart at være”. Annemette prædikede
over teksten fra Markus-evangeliet om Jesu dåb.
Der var musikalske indslag med Korsfields
og SMS-Band, og sidst i gudstjenesten
sang Herrekoret bl.a. en ny velkomsttekst
på melodien ”Om lidt er kaffen klar”.
Efter gudstjenesten var der velkomstfest
med boller og Othello-lagkage.
Der var mange hjertelige og festlige
velkomsthilsener og gaver fra kirkens organisationer, nogle af vore nabokirker og
Baptistkirken i Danmark.
Vi er i taknemmelige over, at Annemette
skal være vores præst og er i forventning
til den vej, vi sammen skal gå for at være
kirke lige her, hvor vi er!

DET KIMER NU TIL JULEFEST

Traditionen tro holder vi julefest i Vodskov Baptistkirke 27. december (3. juledag.)
I år dog allerede fra kl. 14.00.
Vi holder traditionerne i hævd med at gå om juletræet, holde andagt, lege, drikke
kaffe med kage til, og et lotteri.
Hvis du vil give gaver til lotteriet så henvend dig til Edith.
Vi håber at se alle menighedens medlemmer med familie og venner.
Med kærlig hilsen fra
4

www.baptistnsb.dk

En hilsen fra Shine
af Lene BroSom I ved, ansatte vi i starten af september Christine Bruun som korleder for
Gospelkoret Shine. Ud over at være korleder for os, studerer Christine rytmisk sang
og korledelse på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg, hvor hun bliver bachelor
til sommer. Hun er selv sopran i elite a capella korene NABLA og Syng Selected.
Derudover skriver, udgiver og performer hun også musik under eget navn.
Vi er virkelig glade for at have fået ansat Christine. Efter den lange pause uden
korleder, er det skønt endelig at kunne se fremad, og vi er spændte på og glæder os
til at se, hvad fremtiden kommer til at bringe for os som kor.
Vi er kommet rigtig godt i gang med at synge igen - vi er en god flok "gamle" og en
god flok "nye" Shine-sangere, der hver mandag nyder at synge sammen og være en
del af det gode fællesskab i koret. Det er forunderligt igen og igen at opleve, hvordan
vidt forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde, holdninger og livssituationer kan mødes - og så er vi pludselig et kor, der sammen får skabt noget dejlig musik
til glæde for os selv og forhåbentlig også for jer, vi synger for.
Det er et stort arbejde at få opøvet et repertoire, men vi klør på og GLÆDER os til
at synge for jer igen, når vi inviterer til Syng Julen ind d. 11. december kl. 14.00 i
kirken i Nørresundby. Vi vil gøre vores allerbedste for at sprede juleglæde,
gospelstemning, håb og kærlighed gennem velklingende og swingende gospel- og
julesange, så vi forhåbentlig alle
går gladere hjem, end vi var, da vi
kom.
Forårssæsonen for Shine starter
d. 16. januar kl. 19.00.
De første tre øvelser er åbne for nye
sangere. Så har du eller en,
du kender lyst til at være med i
koret, så vær VELKOMMEN!
Kirkeblad og nyhedsbrev

Jørn Johansen,
Tlf. 98 29 63 19 / 23 71 73 11
Næste kirkeblad udkommer
26. februar.
Deadline 12. februar
Baptistkirken Nørresundby | Vodskov

Adresseændringer, informationer
og beretninger til den kommende
årsberetning skal sendes til
Jørn Johansen jj@jjhereford.dk
inden 15. januar 2023.
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Det sker i baptistkirken...
Aktiviteter:
Gospelkoret Shine
Mandag kl. 19 - 21.15
Henvendelse: Lene Stoel Brohus
(formand) 29 42 63 68
se www.shine.dk

25+
Jette Lykke Jensen 21 84 05 15
Ulla Johansen 40 62 61 15

Børnekirke
Lisbeth Højbak Hagstrøm
25 77 79 14

Mandags café
Hver mandag kl. 14 - 16
Erik Hagstrøm
31 95 50 53

Fredags café
3. fredag i måneden i Vodskov
kl. 14 - 16
Annie og Oskar Pedersen
41 10 81 02 / 40 83 65 31

Seniorer i Vodskov
1. fredag i måneden kl. 14
Rita Christensen 27 14 70 64
Bente Jensen 20 62 33 02
Poul Erik Pedersen 21 63 94 81
Henning Olesen 21 73 14 76

Ovennævnte kan kontaktes,
hvis der ønskes kørsel

DECEMBER
Fredag d. 2. december kl. 12.00
Seniortræf i Vodskov
”Julemiddag” (kræver tilmelding)
Søndag d. 4. december kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro
Mandag d. 5. december kl. 14-16
Mandags café
Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Adventskoncert med
Lea Quortrup og Troels Roland

se side 10
Søndag d. 11. december kl. 14.00
Vi synger julen ind med Shine

se side 5
Mandag d. 12. december kl. 14-16
Mandags café sidste gang inden jul
Fredag d. 16. december kl. 14-16
i Vodskov Fredags cafè
Søndag d. 18. december kl. 10.30
i Vodskov
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro

indsamling til bibelselskabet
Lørdag d. 24. december kl. 15.00
Juleaftensgudstjeneste,
Annemette Høgsbro
Tirsdag d. 27. december kl. 14.00
Julefest i Vodskov se side 4
Alle anledninger i i Nørresundby,
når intet andet er anført
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JANUAR 2023
Søndag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsandagt med bobler
Annemette Høgsbro
Søndag d. 8. januar kl. 10.30
Nadver– og takkegudstjeneste,
Annemette Høgsbro
Mandag d. 9. januar kl. 14-16
Mandags café 1. gang i 2023

Søndag d. 5. februar kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro
Mandag d. 6. februar kl. 14-16
Mandags café
Onsdag d. 8. februar kl. 19.00
”9400 synger sammen” se side 11
Søndag d. 12. februar kl. 10.30
i Vodskov
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro

Mandag d. 13. februar kl. 14-16
Søndag d. 15. januar kl. 10.30 i Vodskov
Mandags café
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro
Fredag d. 17. februar kl. 14-16
Mandag d. 16. januar kl. 14-16
Fredags café i Vodskov
Mandags café
Søndag d. 19. februar kl. 10.30
Fredag d. 20. januar kl. 14-16
Fastelavnsgudstjeneste, fasteindsamling
Fredags café i Vodskov
Annemette Høgsbro
Søndag d. 22. januar kl. 10.30
Mandag d 20. februar kl. 14-16
Koncert med fangekoret se side10
Mandags café
Mandag d. 23. januar kl. 14-16
Søndag d. 26. februar kl. 10.30
Mandags café
Gudstjeneste, fasteindsamling
Søndag d. 29. januar kl. 10.30
Chresten Eskildsen
Gudstjeneste, Torben Andersen
Mandag d. 27. februar kl. 14-16
Mandag d. 30. januar kl. 14-16
Mandags café og 3G
Mandags café og 3G

FEBRUAR
Onsdag d. 1. februar kl. 19.00
Kyndelmisse, Annemette Høgsbro
Fredag d. 3. februar kl. 14.00
Seniortræf i Vodskov se side 11
Fra åndssvageanstalt til handicapområde

Baptistkirken Nørresundby | Vodskov

MARTS

Fredag d. 3. marts kl. 14.00
Seniortræf i Vodskov se side 11
Søndag d. 5. marts kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Annemette Høgsbro
fasteindsamling, herefter frokost
og menighedens årsmøde.
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Kirken den er et gammelt hus
Kirkebygningen i Nørresundby er 25. december (1. juledag) 100 år.
Billede fra
Historisk arkiv,
brosten på
Vestergade og
træer foran
kirken fra
frugthaven.

Billede som har været brugt i mange år,

Billedet er sikkert fra juledag 1922

Fra et gammelt avisudklip ca. 1923.

Baptistkirken i Nørresundby
Ovenstaaende Bygning er Nørresundby Baptistmenigheds nye Kirke, der
ligger smukt på Hjørnet af Vestergade
og Kjeldsgade. Kirken er tegnet af
Arkitekt V. Nielsen-Gjøderum,
Frederikshavn.
Foruden det egentlige Kirkerum med
Galleri, der har siddepladser til ca. 300
Mennesker, hører til Kirken en mindre
Sal, der kan rumme ca. 100 Mennesker; dertil kommer Prædikantværelse,
Biblioteks– og Læseværelser og to lejligheder.
Kirken har kostet Menigheden ca.
75.000 Kr., og den nuværende Gæld
er ca. 25.000 Kr.
Menigheden har en god Søndagsskole
og en lovende Ungdomsvirksomhed,
og der har i Vinterens Løb været
afholdt 5 Missionsuger med god
Tilslutning, til Tider fyldt til sidste
Plads, endda naar Sidebygningen var
taget i Brug. Hver Søndag Eftermiddag Kl. 4 holdes der Gudstjeneste,
ikke blot for Menighedens Medlemmer, men for alle.
Skærtorsdag afholdes et stort Foraarsmøde, som er fælles for de fire omliggende Baptistmenigheder, men hvortil
alle og enhver indbydes.
Se omstaaende annonce. (den er væk!)

Bemærk talerstolen midtfor, og der var en
rude bag dåbsgraven.
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Kirkesalen efter en stor renovering i 1956.

Kirkesal med mange
farver på bænkene.

Fra indvielsen ved 50 års jubilæet med det
nye orgel i 1967.
Fra venstre Borgmester Robert Christiansen, Pastor Niels Bjerg, Gerda Axelsen,
Pastor em. C. Bech, Pastor Svend Ryding
(57-64) og Pastor H.C. Barkan (43-47)

Renovering i 1996 også med,
for nogle, mange farver.

Uddrag fra Pastor C. Bech’s taler fra 25. december 1947 og 24. juni 1957.
I slutningen af 1890’erne begyndtes møder i Nørresundby nu og da. Det var i et
baptisthjem hvor man også holdt søndagsskole.. I 1905 lejede Aalborg menighed
en lille sal i Vestergade 67 i baggården. Efter lokalet, som var meget dårligt, blev
istandsat og kalket og der var mange folk tilstede, kom der bag talerstolen en gammel tekst frem bag kalken på væggen ”Kom til Jesus”.
I 1914 købte en kreds af medlemmer grunden, hvor kirken ligger i dag. Om sommeren, når vejret tillod det, holdtes møder. Da grunden var lavere i forhold til
gaden, måtte taleren stå på en trillebør eller en kasse, for at nå tilhørerne med
Ordet.
24. juni 1917 blev menigheden stiftet, med 67 medlemmer, og overtog grunden
man havde da fælles forstander med Aalborg menighed.
4. juni 1919 valgte menigheden Fabrikant Albert Larsen som forstander og leder af
menigheden. (Albert Larsen var i 1910 med sine forældre flyttet til Lindholm fra
Mosbjerg og startede Træskofabrik på Thistedvej.)
Der blev ikke bygget kirke på det tidspunkt p.g.a. tidernes ugunst efter 1. verdenskrig. 1. marts 1922 besluttede menigheden ved 2. behandling at bygge kirke i løbet
af sommeren, dog uden sidebygningen, men det blev ændret kort tid efter.
23. maj 1922 var man så langt med kirkeopførelsen at man kunne have grundstensnedlæggelse med nedlæggelse af en forseglet beretning om tilblivelseshistorien.
25. december 1922 stod kirken færdig til indvielse. Det fejredes af en overvældede
stor forsamling (400). Albert Larsen indledte med at læse juleevangeliet og en kort
oversigt over menighedens tilblivelse.
I 1948 undersøgte menigheden muligheden om krypt under kirkesal og menighedssal, det ville koste 41.500,- kr. Det blev desværre ikke til noget
Baptistkirken Nørresundby | Vodskov
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Koncerter
Adventskoncert
torsdag d. 8. december kl. 19 i Nørresundby Baptistkirke,
byder på en række kendte og elskede danske adventssalmer
og julesange med Lea Quortrup og Troels Roland.
Der er garanti for en hyggelig koncert med musik, der sætter
stemningen for den kommende højtid.
Lea Quortrup er uddannet sanger fra Operaakademiet og har
sunget mange koncerter i hele Danmark.
Troels Roland er uddannet pianist ved Det Jyske Musikkonservatorium og er også ansat som organist i Farum Kirke.

Velkommen
gratis adgang

Fangekoret
Søndag d. 22. januar kl. 10.30
Velkommen til en formiddag fyldt med stærke budskaber, hvor Fangekoret,
ledet af Louise Adrian, gæster kirken.
Den resocialiserende indsats, som Louise Adrian står i spidsen for, hjælper indsatte
med at få og opretholde en hverdag fri for kriminalitet. Fangekoret tilbyder et
fællesskab og giver et indhold i hverdagen for de indsatte. De indsatte har selv
skrevet teksterne. De handler bl.a. om livet i fængslet, om deres fejltrin, svigt af
familien, skyld, tilgivelse og håb for fremtiden. Koret består udelukkende af mænd.
Gennem sangen og musikken kommer de til orde, får reflekteret over deres liv og
får mod til at blive livsduelige samfundsborgere igen.
Der opkræves ikke entre,
men vi vil tillade os at
indsamle en kollekt.
Der vil også være en pause
med en lille forfriskning.

Velkommen
Vi glæder os til at se jer alle
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”9400 synger
sammen”
Onsdag d. 8 februar kl. 19.00
vil alle kirkerne i Nørresundby samles
hos os til en fælles sangaften, som vi
også har gjort flere gange før.

Program for
Seniortræf
hver gang i

Vodskov Baptistkirke
kl. 14.00

Medvirkende er sangere fra
Nørre- Uttrup Kirke,
Lindholm Kirke
og Baptistkirken
samt nogle af præsterne fra 9400.

Der er en forfriskning i pausen

Glimt fra
Høstgudstjenesten
hvor Klaus
Abildgaard
holder
nadver i
Vodskov.

Allehelgensgudstjeneste
i
Nørresundby

Baptistkirken Nørresundby | Vodskov

Fredag d. 3. februar kl. 14.00
Filmklip samt
samtale med
Vagn Laustsen,
Vodskov

Fredag d. 3. marts kl. 14.00
Barndommens land
v/ Annette Grarup,
Erik Hagstrøm,
Åge Mortensen og
Svend Eli Jensen
Fredag d. 14. april kl. 14.00
Fra den gamle læsebog
v/ Kjeld Grarup
Vi planlægger udflugt i maj måned.
Nærmere program senere.
Dato og nærmere oplysninger
kommer senere.
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Passionsspil i Oberammergau
er en oplevelse for livet.
af Karin Færløv
Passionsspillet i Oberammergau bliver hvert tiende år opført af omkring 2.500 børn
og voksne i den lille sydtyske alpeby Oberammergau.
Det er halvdelen af byens indbyggere, som er direkte involveret.
Det er påskens begivenheder, der udleves igen: Jesu indtog i Jerusalem.
Skærtorsdag med den sidste nadver.
Langfredag og korsfæstelsen samt påskemorgen med genopstandelsen.
Det har de gjort i næsten 400 år som tak til Gud, fordi de i 1634 slap for pest og
død, da byens ledende mænd havde bedt til Gud om, at han ville skåne dem.
Der er en særlig atmosfære i Oberammergau, og det skyldes, at hele byen er engageret i de 103 opførelser fra maj til oktober. For at være med på scenen som skuespiller, statist, korsanger eller musiker eller bag scenen, skal man være født i byen eller
have boet der i mindst 20 år. Der er små børn på deres mors arm til byens ældste.
Ind imellem deres opgaver i spillet passer alle deres skolegang og daglige arbejde.
Mine forældre så Passionsspillet i 1950. Gennem hele mit liv er jeg blevet fortalt om
Oberammergau, og jeg har altid haft et brændende ønske om at opleve passionsspillet. Endelig lykkedes det sidst i september måned, hvor Jens og jeg var heldige at få
fat i nogle af de allersidste billetter til dette års opførelse.
Det var en kæmpeoplevelse. En oplevelse for livet. Det var professionelt, det var
betagende, gribende, rørende, tankevækkende og næsten som ”selv at være med”
ved påskens begivenheder. Det foregik på tysk, men med en skriftlig engelsk oversættelse. Dog var man sjældent i tvivl om, hvilke skriftsteder, der blev brugt.
Næste Passionsspil i Oberammergau bliver i 2030. Det er absolut et besøg værd.

”Jesu indtog i Jerusalem”

Læs mere på www.baptistnsb.dk
Baptistkirken Nørresundby | Vodskov
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