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”Først af alt”
 ”Først af  alt” siger Paulus i hans brev 
til hans unge disciple Timotheus. (1 
Tim.2:1.) Dette henviser ikke til tiden, 
men til det der er vigtigst. Hvad ville ikke 
være bedre end at sætte fokus på det 
der er vigtigt her i starten af  året?
Kirken er grundlæggende et tilbedende 
og bedende fælleskab. Det er ofte sagt 
at kirkens hovedformål er at dele troen 
med andre. Men det er faktisk ikke 
rigtigt. Tilbedelse går forud for at dele 
troen. Husk på at, elske Gud er det 
første bud og at elske din nabo er det 
efterfølgende. Det skyldes at lang tid 
efter at kirken har opfyldt målet med at 
dele troen, vil Guds folk fortsætte med at 
tilbede Ham i evighed. At dele vores tro 
er også en del af  tilbedelsen af  Gud. 

Lev et fredfyldt liv 

Følger vi som kirke Paulus opfordring i 
de to første vers i det 2. kapitel i Paulus 
brev til Timotheus, så hindrer vi kirken i 
at blive snæversynet og kun fokusere på 
sig selv. 
Det er derfor at forbøn for nationale le-
dere er så vigtigt. Det er med til at vi kan 

komme til at leve et liv i fred. Så vi kan 
selv ved hjælp af  bøn for andre, skabe 
fred i vores samfund så vi kan leve et 
stille og roligt liv som Paulus skriver.

Fred med hinanden

I Jer.29:7. står der at vi skal bede og 
stræbe efter lykke for den by vi bor i. 
Jeremias bog er skrevet mens Israel var 
i eksil i Babylon, og havde fået to mål. 
De skulle bede for byen, desuden havde 
Gud givet dem et mandat til at stræbe 
efter lykke og fremgang for den by de 
boede i. Ordet der er brugt fra Hebræisk 
er shalown. Ud af  dette ord kommer 
shalom. Shalom betyder fred.
Hvis en person eller nation har Shalom, 
så mangler de ikke noget. Konceptet er 
positivt og proaktivt. Shalom betyder 
ikke ”fravær af  krig” det betyder ”sejr 
i krig”. Det handler om samfundet/fæl-
lesskabet og det handler om enhed i 
fællesskabet hvilket er en del af  Guds 
plan. (Jer 29:11) 

Hvordan har din fred det?

Det hebræiske ord Shalom har en større 
betydning i forhold til trivsel, sundhed, 

sikkerhed, fremgang, og helhed. I det 
moderne Hebræisk svarer det til: ”Hvor-
dan har du det?” Mah shalomkah? Det 
betyder: ”Hvordan har din fred det?” 
Hvordan trives du? Når der i den Aroniti-
ske velsignelse bliver sagt; ”Herren løfte 
sit ansigt mod dig og give dig fred” har 
det en bredere betydning, med en større 
velsignelse end vi kan forestille os. Vi be-
der Gud om at tage sig af  vores fysiske 
og følelsesmæssige, behov.  Det er den 
samme fred som Jesus omtaler, da han 
taler om Helligånden.  ( Johs.14:27)

Så lad os bede for vores ledere og de 
byer vi bor i. Lad os stræbe efter lykke 
og fred for de byer vi bor i. En fred 
der gælder de medmennesker der er 
omkring os. 

Må Jesus give dig et velsignet 2018 med 
masser af  fred.

Kærlig hilsen Morten.

FRED I SAMFUNDET

af Morten Patrzalek
Betania KirkeCenters lederteam
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Søndag 7. Januar
Abraham - Pilgrim og forbillede 
(læses selv hjemme)

Mandag 8. Januar kl. 19.30
Josef  - en fremmed bringer vel-
signelse
FOLKEKIrKEN BrANDE

Tirsdag 9. Januar kl. 19.30
Stefanus stenes - og evangeliet 
spredes
INDrE MISSION Herningvej 2, Brande
www.im-brande.dk

Onsdag 10. Januar kl. 19.30
Jonas - medfølelse for et fremmed folk
BETANIA KIrKECENTEr
Blåhøj stationsvej 27, Blåhøj

Torsdag 11. Januar kl. 19.30
Paulus - verdensborger og him-
melborger
BAPTISTKIrKEN, Vejlevej 6, Brande

Fredag 12. Januar kl. 19.30
På vej - som hjemmegående pilgrim
TrOENS OrD, Højmarksvej 22, 
Brande

Lørdag 13. Januar
Priskilla og Akvila - fordrevne, foran-
dringsparate, forbilleder
(læses selv hjemme)

Vi er en familie som består af  Bjarne på 45 år, Yvonne på 44 år, 
Diana 20 år og Miriam 18 år. 

Yvonne er født på Bornholm hvor hendes familie bor. Efter høj-
skoleophold Pinsevækkelsens Højskole i Mariager 92-93 hvor hun 
mødte Bjarne, flyttede de sammen tilbage til Bornholm hvor de 
blev gift i 1993 hvor de sammen og senere alle fire blev en aktiv 
del af  Pinsekirken Bornholm. Diana går nu på Højskole i Mariager 
på Discipelskablinjen hvor hun er færdig til sommer. Miriam er 
begyndt Miriam på pædagoguddannelsen, og arbejder nu i Trold-
hede børnehus som en del af  hendes uddannelse. 

De flyttede til Jylland i sommeren 2013 og købte i 2015 hus i 
Troldhede.
Til dagligt arbejder Bjarne som lagermand i 10/4 byggecenter i 
Videbæk og Yvonne arbejder som sygeplejerske på rehabiliterings- 
center Herning. 

Velkommen 
til Familien Eriksen
i Betania KirkeCenter

Kom og vær med til kirkens
vigtigste fundament BØN

Vi vil gerne invitere dig til opstart af  bøn i 2018.
Vi vil tirsdag den 9.1.2018 kl. 9-10 begynde 
med kaffe  og rundstykker.
Hør om hvordan du kan være med til at støtte i bøn for 
kirken, Israel og vores missionærer.

Kærlig hilsen bønnevenner 

Mogens og Tove Videbæk besøger igen d. 18. januar 
Børnenes Livs projekt for gadebørn i Nicaragua. 
Gadebørnene har fået et hjem, går i skole og får Bibel-
undervisning.  Derudover får de landbrugs-undervisning, 
som giver dem mulighed for at forsørge sig selv senere 
i livet. Mogens og Tove skal se, hvordan det går fadder-
børn og øvrige gadebørn, og ligeledes få inspiration til, 
hvad Børnenes Liv yderligere kan gøre for dem. Endelig 
skal Mogens også tale i Verbo-kirken, som er Børnenes 
Livs samarbejdspartner.

Yderligere oplysninger kan fåes på www.facebook.com/
bornenesliv, tovev@tovev.dk eller tlf. 23 41 31 79. 

Gadebørn i Nicaragua

PrOGraM
for Evangelisk Alliance bedeuge

Evangelisk
Alliance

Bedehæftet kan 
downloades her: 

www.evangeliskalliance.dk/
bedeuge

kontor@betania.dkwww.betania.dk 75 34 53 22

Tema: "En aften i Guds nærhed"
Der er lagt op til godt fællesskab med spisning.  

Betania KirkeCenter har gennem de senere år haft besøg 
af tjenester der er tilknyttet netværket Salt & Light.
 

Flere af kirkens egne tjenester har været med på konfe-
rencer arrangeret af Salt & Light. Denne aften vil David 
Hudson m.fl. fortælle hvad Salt & Light er. 

Resten af aftenen vil vi tilbede Herren og søge hans 
nærvær. Vi vil være åbne for at Helligånden taler til os, 
både til os som kirke og dig der kommer.

Program fredag kl. 18.00 - 21:30
Kl: 18:00  
Sammenskudsgilde, hvor alle medbringer mad til   
sig selv en ekstra 

Kl. 19:00 
- Orientering om, hvad Salt & Light er   
  Se evt. www.saltandlight.org
- Mulighed for spørgsmål 
- Lovsang
- Sammen søger vi Herren for profetiske ord 

Praktisk info:
Der vil være tolkning.
Der indsamles gave til David Hudsons tjeneste.

Kærlig hilsen 
Bent Ole og Morten

David Hudson  
er en anerkendt 
profet og bibelunderviser.
 
Han kommer fra USA, 
men bor i Sverige  
sammen med sin kone  
Patricia. 
De har fem voksne børn. 

David har mange  
rejsedage, og er kendt  
som en udrustende profet 
i mange dele af verden, 
hvor hans fokus er 
på træne, opmuntre, 
undervise og betjene 
kirken.

Invitation til

En aften i  
Guds nærhed
 

sammen med  
David Hudson
  

søndag d. 4. februar
i Betania KirkeCenter 



JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2018BKC UpdATE

søndag d.11.februar  
kl. 10:00 i Blåhøj hallen 

Tøndeslagning for børn og udklædte voksne.

Børn / teenagere opdeles i fire aldersgrupper.  

Præmie til den bedst udklædte ved hver tønde. 

Præmie til den bedst udklædte voksen.  (16+)

Kaffe, saft og fastelavnsbolle til alle.

Lækre godteposer til børn.

Det hele er gratis :-)

Fastelavns 
Gudstjeneste

Arrangører: Blåhøj Beboerforening, Royal Rangers spejderne og Betania KirkeCenter.

For hele familien

ALT ER 
GRATIS

NETVAERKSGRUPPER

foto:mirage.cs.uoregon.edu/

Netværksgrupper er godt fællesskab, mens vi vandrer 
sammen med Jesus og fortæller om vores tro på ham.

Man samles i fællesskaber, 

hvor der er plads til den

 enkelte, til spørgsmål og 

input.

Alle er 
velkomne i en 

netværksgruppe. 

Er du interesseret kontakt: René PedersenMobil: 6022 9944handymanen@gmail.com



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  

Jørgen Højgaard 60 år

OpstartsdatOer
Frokostgruppen
d. 03. Januar kl. 10.00

Royal Rangers
d. 11 Januar kl. 18.00

Børnekirken
d. 07. Januar kl. 10.00

Blåhøjklubben
d. 09 Januar kl. 18.30

Elevate
d. 04 Januar kl. 18.00

Rock Solid
d. 15 Januar kl. 19.00

Heartknit
d. 18 Januar kl. 10.00

Januar 2018
Onsdag d. 03. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 07. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet, Børnekirke, Torben Madsen leder
Mandag d. 08. kl. 19.30 Bedeuge. Folkekirken Brande
Tirsdag d. 09. kl. 19.30 Bedeuge. Indre Mission
Onsdag d. 10. kl. 10.00 Frokostgruppe
Onsdag d. 10. kl. 19.30 Bedeuge. Betania KirkeCenter
Torsdag d. 11. kl. 19.30 Bedeuge. Baptistkirken Brande
Fredag d. 12. kl. 19.30 Bedeuge. Troens Ord
Søndag d. 14. kl. 10.00 Gudstjeneste med Lydia Holm

Børnekirke, Morten Patrzalek leder
Onsdag d. 17. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 21. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Barnevelsignelse, Morgenbuffet, Børnekirke, Bent 
Ole Sørensen leder

Onsdag d. 24. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 28. kl. 10.00 Gudstjeneste med Bent Ole Sørensen

Nadver, Børnekirke
Onsdag d. 31. kl. 10.00 Frokostgruppe

Februar 2018
Søndag d. 04. kl. 10.00 Gudstjeneste med David Hudson

Morgenbuffet, Børnekirke, Morten Patrzalek leder
Onsdag d. 07. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 11. kl. 10.00 Fastelavnsgudstjeneste med ruben Axell

Onsdag d. 14. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 18. kl. 10.00 Gudstjeneste med rene Pedersen

Nadver, Morgenbuffet, Børnekirke, Bent Ole 
Sørensen leder

Onsdag d. 21. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 25. kl. 10.00 Gudstjeneste med Søren Kokkenborg

Dåb, Børnekirke, Connie Pedersen leder
Onsdag d. 28. kl. 10.00 Frokostgruppe

Marts 2018
Søndag d. 04. kl. 10.00 Gudstjeneste med Torben Madsen

Morgenbuffet, Børnekirke
Onsdag d. 07. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 11. kl. 10.00 Gudstjeneste med Teamtale

Børnekirke, Connie Pedersen leder
Onsdag d. 14. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 18. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet, Børnekirke
Onsdag d. 21. kl. 10.00 Frokostgruppe
Søndag d. 25. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Nadver, Børnekirke, Preben Hansen leder
Onsdag d. 28. kl. 10.00 Frokostgruppe


