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Har du nogen sinde oplevet at besøge et 
hjem hvor du bagefter sagde til dig selv, 
hvor var de gæstfrie? Måske kan du gen-
kende følelsen af  at føle sig velkommen? 
At her er et hjem hvor man accepter dig 
som du er. 

Sidste forår besøgte min kone Anette 
og jeg en kirke i USA. Den lignede på 
mange måder Betania. Der er et hjerte 
for mission, stor fokus på børn og unge, 
samt god lovsang m.m. Alligevel var der 
noget som stak lidt ud. Jeg ved godt at 
man ikke må dømme andre, og især ikke 
hvis man kun besøger dem en gang. 
Alligevel havde vi en interessant ople-
velse som jeg gerne vil dele med jer. 

Da vi kom til Gudstjeneste blev vi hilst 
velkomme ved indgangen på en god 
måde. Men efterfølgende var der ikke 
nogen der hilste på os. Hverken under 
eller efter Gudstjenesten. Der var over 
300 til Gudstjenesten hvilket er mange 
mennesker, men alligevel følte vi os 
alene. På en måde var det sundt for mig, 
for hurtigt kom tanken: ”Jeg håber ikke 
det er sådan i vores kirke”.  Heldigvis 
fornemmer jeg ikke det er sådan, for de 

tilbagemeldinger jeg får er at folk føler 
sig velkommen. Så lad os fortsætte med 
det.

En anden ting jeg faldt over var at de 
have et rum som de kaldte: ”Hospitality”. 
Oversat betyder det gæstfri. Tanken var 
at gæster kunne søge der hen og opleve 
gæstfrihed gennem de der var tilknyttet 
rummet. Efterfølgende spurgte jeg mig 
selv om kirken i sin iver efter at være 
gæstfrie havde forsøgt at organisere 
gæstfriheden? Sørget for folk der hilste 
ved døren, et rum hvor man kunne søge 
hen og måske endda nogen der havde 
meldt sig til en gruppe, der ville inviterer 
nye hjem. 

Det lyder da meget godt tænker du 
måske, men min påstand er at det kun 
virker et stykke hen af  vejen. Det vil 
aldrig kunne erstatte gæstfriheden som 
værdi. Værdier er det der betyder noget 
for os?  ”En kerneværdi er ikke hvad vi 
ønsker er vigtig for os – en kerneværdi 
er hvad der er vigtig for os”

Så lad mig spørge: ”Hvad betyder 
”gæstfrihed” for dig? Betyder det at 

være ”fri for gæster” eller ”gæster kan 
opleve frihed”?

På et tidspunkt siger Jesus følgende til 
sinde disciple: ”Når du inviterer gæster 
til spisning, skal du ikke kun indbyde 
dine venner, søskende, slægtninge eller 
rige naboer, for de inviterer jo bare til 
gengæld, og så har du fået din beløn-
ning. Indbyd hellere de fattige, lamme, 
blinde og andre handicappede. De kan 
ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne 
dig for det, og du vil få din løn, den dag 
de, som hører Gud til, genopstår fra de 
døde.” Lukas 14:12-14.

Lad mig foreslå, at det at vise gæstfrihed 
faktisk har evighedsbetydning. At vi ikke 
kun skal vise gæsfrihed i kirken, men 
at hjemmene er det sted, hvor det får 
størst betydning for gæsten og dig selv.

Så hvad vil du bruge dit ekstra værelse 
til i huset, hvis du har sådan et? Hvad vil 
du bruge den ekstra plads du har ved 
spisebordet til?

GÆSTFRIHED
af Morten Patrzalek

Betania KirkeCenters lederteam

foto: www.effectivechurch.com
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CAMP NORDIC
Blåhøj Denmark

29/7-3/8 2018

Pass it  on

Pris: 29. - 30. april 500 kr 30. april - 27. maj 750 kr
For mere information tag en folder eller kontakt Ruben Axell 61 65 76 75

Tilmeld dig på sommercamp.dk inden 1. juni og 
få rabat

Husker I det lille blad/bog med 
masser af spændende oplevel-
ser i.

Det samme kan du få ved at 
låne på Betanias bibliotek, hvor 
der er selvbetjening. 

”Det Bedste”! 

Lånetid 2 mdr. 

Udfyld det lille kort, som ligger 
på en af bibliotekshylderne med 
bogens titel, forfatter og dit navn 
og dato.

Pris for middagen 

50 kr. pr. voksen. 25 kr. for børn under 12 år.

Familiepris på 100 kr. for 2 voksne og 2 børn. 

Ekstra børn 20 kr. 

Tilmelding til middagen sendes til  

kontor@betesda.dk eller sms 3049 6353 

Forberedelsesdag lørdag d. 09. juni kl. 9 - 17

Der vil være opgaver som alle kan løse, f.eks: Scene, lyd,  

presenninger, bænke fra gården, belysning, teltrejsning,  

                     a
ktivitetsrum ryddes, rengøring, opstilling af borde og stole 

m.m. Der serveres lækker pasta med kødsovs til middag. 

Kom bare de timer du kan i løbet af dagen...

Kl. 19.00 er der lovsangsaften på Betesda

Dagens taler:  
Jørgen

Hyldgaard

FÆAELLESSKAB

      Søndag d. 10.juni 2018  
 

10:30 Gudstjeneste og Børnekirke 
12:00 Middag  
13:00 Fælles leg og hygge 
          Husk praktisk fodtøj 
          Kaffe 
15:00 Fælles oprydning   

Vi vil nyde 

fællesskabet med 

hinanden og sammen 

tilbede vores 

Herre Jesus. 

 PINSEKIRKEN SKJERN

 ØLGOD MENIGHEDSCENTER

 BETANIA KIRKECENTER BLÅHØJ

 VESTERMARKSKIRKEN GRINDSTED

Blåhøjvej 66, Karstoft, 6933 Kibæk

Fire kirker
mødes på 

Betesda

SHAY ATTIAS
I uge 16 fejrer Israel sin 
70 års fødselsdag.

Fredag d. 20. april kl. 19.00 taler Shay 
Attias i Betania Kirkecenter i Blåhøj 
– som det eneste sted i Jylland i denne 
omgang. 

Shay Attias taler i parlamenter, i kirker, på uni-
versiteter og i mindre grupper i hele verden – først og fremmest 
om Israels situation lige nu, hvilket er særdeles interessant …
Ligeledes taler han om Shuvas humanitære hjælp til jødiske 
familier, som i tusindtal strømmer til Israel pga. antisemitisme i 
store dele af verden.

Shay Attias er leder af Shuva Global Diplomacy, er diplomat og 
en af Præsident Netanyahus rådgivere. Shay har studeret ved 
Harvard, har skrevet flere bøger, har en PhD og har fået tildelt 
adskillige priser. 

Fredag d. 20. april bliver en spændende aften 
med Israel i centrum!

Andre datoer:

Onsdag d. 18. april 
taler Shay ved en konference i Folketinget og ved et møde i Københavns 
Frikirke, Filippavej, Frederiksberg C – sammen med Tomas Sandell og 
Andrew Tucker fra EC4I. 

Torsdag d. 19. april 
skal han først i KKRtv og derefter skal han tale med politikere i Uden-
rigs-udvalget i Folketinget. Om aftenen deltager Shay i den israelske am-
bassades og flere jødiske og kristne organisationers festligholdelse af Israels 
70 års fødselsdag på Tivoli Hotel og Kongrescenter i Kbh. 

25 års jubilæum 
i missionens tjeneste

Søndag den 27. maj kl. 10.00 
taler Stella på gudstjenesten i Betania om 
sit spændende liv i tjenesten for Jesus. Efter 
gudstjenesten, vil der være reception, 
med en let servering og derefter kaffe 
og kage. Her bliver der tid til hilsner, 
yderligere indblik i tjenesten og godt sam-
vær.

Alle er velkommen og vi glæder 
os til at dele en dejlig tid med hinanden og 
med venner og familie fra nær og fjern i 
Betania.

I Betania fejrer vi vores missionær, 
Stella Christtreu, som har tjent trofast 
og ihærdigt i 25 år som missionær.

Søndag 
d. 20. Maj
medvirker elever fra Alterna 
til Gudstjenesten i Betania 
KirkeCenter. 

Taler: Ruben Falk

Onsdag d. 25. april 
kl. 19:00 i Blåhøj i
Betania KirkeCenter
Gratis entré. Der serveres kaffe og kage. 

NY 
LIVSKVALITET
Foredrag og 
forbøn ved 

HANS 
BERNTSEN 

Betania KirkeCenter - Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj - 7330 Brande   
tlf. 7534 5322 - www.betania.dk - www.facebook.com/betania.kirkecenter

Med sin jyske humor fortæller Hans Berntsen om, 
hvad der har givet ham ny livskvalitet.

Herefter tilbyder han personlig forbøn til alle  
der ønsker dette. 



MÆRKEDAGE BETANIA KIRKECENTER
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj  
7330 Brande  
Tlf: 75 34 53 22 - Mobil: 3048 5322   
kontor@betania.dk   
www.betania.dk 
Bankkonto: 9559-5650153806 
Mobilepay: 3048 5322
Giro: +01 738-8020   
Ydremisison bank: 9712-0741793075 
Giro: 134-4218   

Betania KirkeCenter er en evangelisk frikirke med 
tilhørsforhold til Mosaik.one samt frikirkenet.dk
Du er til enhver tid velkommen til at deltage i 
kirkens arrangementer og gudstjenester, som er 
åbne for alle.
Husk at “SYNES GODT OM” på  
www.facebook.com/betania.kirkecenter  

April
Ingemarie Kristensen d.12-04-1968  50 år

Maj
Anker Jacobsen   d.03-05-1938  80 år
Ejvind Nibré   d.12-05-1943  75 år
Lissi Kristensen   d.23-05-1958  60 år
Bo Sand Kristensen  d.11-05-1968 50 år

Juni
Sonja Jensen   d.25-06-1953  65 år
Peter Henrik Jensen  d.08-06-1968  50 år

AKTIVITETER
Frokostgruppen
Onsdag kl. 10.00

Rock Solid
Mandag kl. 19.00-21.00

Blåhøjklubben
Tirsdag kl. 18.30 - 21.00

Royal Rangers
Torsdag kl. 18.00 - 20.30

Elev^te
Torsdag kl. 19.00-21.30

Børnekirke
Søndag kl. 10.00-12.00

Heartknit
Torsdag kl. 10.00 -12.00

Bøn
tirsdag - torsdag kl. 09.00-
10.00 

APRIL 2018
Søndag d. 01. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 08. kl. 10.00 Gudstjeneste med Sven-Axel Conrad

Børnekirke
Søndag d. 15. kl. 10.00 Gudstjeneste  med Elevate

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 22. kl. 10.00 Gudstjeneste med Torkild og Tabitha

Nadver, Børnekirke
Søndag d. 29. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke

MAJ 2018
Søndag d. 06. kl. 10.00 Familiegudstjeneste med Minna Madsen og 

Morten Patrzalek
Morgenbuffet

Søndag d. 13. kl. 10.00 Gudstjeneste med Ambayuu fra Tanzania
Børnekirke

Søndag d. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste med Alterna
Morgenbuffet, Børnekirke

Søndag d. 27. kl. 10.00 Gudstjeneste med Stella Christreu
Børnekirke

JUNI 2018
Søndag d. 03. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 10. kl. 10.00 Fælles Gudstjeneste på Betesda med Jørn 

Hyldgaard
Søndag d. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste Kent Jakobsen

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke


