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I mange kirker betyder ”aktiv medlem” 
dem der regelmæssigt kommer i kirken 
og støtter økonomisk. Mere forventes 
der ikke. 

Men Jesus har en større forventning til 
de kristne. Han forventer at den kristne 
bruger sine gaver og talenter til at tjene 
ham. Hvis vi kunne vække denne store 
mangfoldighed af  gaver, kreativitet, res-
sourcer og energi der findes i en typisk 
kirke, så tror jeg at vi vil se en vækst i 
Guds rige som aldrig set tidligere.

Nu betyder det ikke at der her i Betania 
ikke er folk der tjener med deres gaver 
og talenter. Dem er der heldigvis mange 
af.  Svaret på om der er flere der kan 
byde ind, kan vi måske bedst finde ved 
at stille os selv spørgsmålet om vi tjener 
Jesus med det Gud har givet os. Det kan 
også være at du ikke er helt sikker på 
hvad Gud har lagt i dig.

Jeg tror på at der i denne kirke er mas-
ser af  gaver der ikke bliver brugt. Det 
kunne være praktiske evner, kreative 
evner eller måske er du god til relationer. 

Paulus beskriver det på følgende måde 
i hans brev til hans brev til Korinther 
menigheden:

”Der er forskel på tjenester, men Herren 
er den samme.” 1. KOR.12:5

Det betyder to ting: ”Vi er forskellige 
med forskellige gaver og Herren er den 
samme”. Du og jeg er ikke ens, derfor 
skal vi ikke prøver at kopierer hinanden. 
Det er befriende at vide. For det andet, 
Herren har lagt gaver i dig som i det 
store billede er vigtige. For ham er alle 
gaver lige vigtige.

Jeg vil opmuntre dig til at starte med at 
bruge det Gud har lagt i dig, ved at gøre 
to ting.

For det første så start processen med 
at finde ud af  hvilke gaver der ligger i 
dig. En proces der handler om at opdage 
hvad der er i dig, hvis du ikke allerede 
ved det. Dette kan ske ved at finde en at 
vandre sammen med i form af  en mentor 
eller coach. Betegnelsen medvandrer 
dækker bedre. Fokus skal være på dig 

og Gud - og ikke at udfylde en position 
eller et behov. Her er det vigtigt at du 
ikke bare sætter dig ned og venter på 
at nogen opdager dig, men at du selv er 
aktiv.

En anden mulighed er at blive en del af  
en netværksgruppe. Det er et godt sted 
at indlede din proces med at udvikle din 
gave. En netværksgruppe er et godt og 
trygt miljø at udforske sine gaver.

Min bøn for dig er at du kommer ind i det 
som Jesus forventer af  dig hvis du ikke 
allerede er det. På den måde bliver du et 
aktivt medlem.

Kærlig hilsen 
Morten

AKTIVT MEDLEM?
af Morten Patrzalek
Præst i Betania KirkeCenter



Tak for en uforglemmelig jubilæumsfest
Kære venner i Betania KirkeCenter

Hjertelig tak for en uforglemmelig jubilæ-
umsfest d. 26. maj 2018.  Jeg er meget 
opmuntret over at kunne mindes 25 år i 
mission med jer. Tak for alle,  som mødte 
op, jeres kærlige og varme ord, generøse 
gaver og jeres fortsatte bøn og tro til at sende mig ud 
i mission. Jeg glæder mig til at rejse tilbage til Bali  
d. 2. juli i den tjeneste, som Gud har kaldet mig. 
Kærlig hilsen    Stella Christtreu

facebook.com/betania.kirkecenter kontor@betania.dkwww.betania.dk 75 34 53 22

BØN I BETANIA
Kom og vær med til bøn 

tirsdag, onsdag og torsdag 
for menighedens arbejde, syge, for Israel 
og vores missionære!

Det foregår i det store multirum fra 
9-10!
Lad os stå sammen og bringe vore 
ønsker ind for Herren!

Bønnevennerne 

Ferie i  
hele juli  

med opstart  
1.8.18

CAMP NORDIC
Blåhøj Denmark

29/7-3/8 2018

Pass it  on

Open  camp
Åben lejr

velkommen til

Tirsdag d. 31. juli  
kl. 13.00 - 17.00
Kom ud og hils på os  
og se hvad vi laver

Omvråvej 24

SOMMER
G U D S TJ E N E S T E R
i  B e t a n i a  K i r k e C e n t e r 

K l .  1 0 . 0 0

Vdr. åben have.    
• Man medbringer selv mad og drikke
• Man sørger selv for transport
• Værtsparret byder på eftermiddagskaffe/te
• Der er åben have til kl. 16:30

22. JULI
Taler:  

Lydia Holm

Åben have:  
Ester og Jørgen  

Højgård 

29. JULI
Taler:  

Preben Hansen

Åben have:  
Jeaneth & Leif

Clausen 

5. AUGUST
Taler:  

Morten Patrzalek

Åben have:  
Marie & Willy 

Højgård 

Ingen  
gudstjeneste

15. juli

Samlinger i hallen
Onsdag  kl. 19.00: Phil Hills (åbningsmøde)
Torsdag  kl. 10.30: Johannes Fuchs 
Torsdag  kl. 19.00: Phil Hills 
Fredag   kl. 10.30: Søren Kokkenborg 
Fredag   kl. 19.00: Phil Hills 
Lørdag   kl. 10.00: Bergur Skovgaard 
Lørdag   kl. 19.00: Phil Hills 
Søndag  kl. 10.00: Phil Hills (afsluttende møde) 

Ungdomsteltet (12 år -)
Onsdag  kl. 21:20
Torsdag  kl. 19:00: Joel Bagnall
Fredag   kl. 19.00: Joel Bagnall
Lørdag   kl. 21.30 

TEEN CHALLENGE
Landsstævne 2018

Tema - Der strømmer glæde

Betesda, Blåhøjvej 66, Karstoft, 6933 Kibæk

Hovedtaler
Phill Hills

Bergur  
SkovgaardTilmelding på  

tcl2017@betesda.dk  
eller 9719 6353

Alle 
møder er 

gratis

8. - 12. august 2018



JULI - AUGUST - SEPTEMBER  2018BKC UPDATE

Onsdag d. 26. sept. 
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. 

 TUNDE BOLANTA
fra Restoration Church i  
Kaduna, Nigeria. 

Alle er velkommen.

Det er en samling, hvor det 
profetiske vil være i fokus. 

Et møde, hvor vi giver an-
ledning til personlig forbøn 
og betjening.

Lovsangsgruppen vil gå 
foran i fælles tilbedelse. 

Mød Tunde Bolanta  
Tirsdag d. 11. september kl. 19:00
i Betania KirkeCenter.  

Hjælp til at sætte fokus på parforholdet

PREP
– et kommunikationskursus for par

HJÆLP TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ PARFORHOLDET

Gode kommunikationsmønstre i  
familien skaber tryghed for børnene. 

Få inspiration til, hvordan man giver  
kærligheden gode vækstbetingelser  
i en travl hverdag. 

Forelskelsen kom af sig selv, men  
kærligheden skal holdes ved lige.

P R E P
-et kommunikat ionskursus  for  par

PREP tirsdage kl. 19:00  
i ugerne 34, 36, 38, 40, 41.
Dvs. start tirsdag d. 21.  
august kl. 19:00. 

Læs meget mere om PREP  
kurset på www.betania.dk
www.familieudvikling.dk 

Det koster 1.400 kr. pr. par. 
Kaffe, te, småkager/frugt  
ad libitum. 

Center for Familieudvikling er en selv-
stændig non-profit organisation, som 
blev etableret i 2004 for at give hjælp 
til at opbygge gode relationer og tænke 
forebyggende på familieområdet i Dan-
mark. Centeret er stiftet og drevet med 
økonomisk støtte fra Ole Kirk’s Fond. 
Centeret arbejder på at hjælpe enkelt-
personer og par og udvikler under-
visningsprogrammer til såvel par som 
fagfolk og myndigheder. Vi har et tæt 
samarbejde med andre nordiske lande 
og støtter os til de forskningsresultater, 
som er relevante for den praksis, vi 
udfører. 

Center for Familieudvikling uddanner 
også PREP-kursusledere, som arrange-
rer egne PREP-parkurser i lokalt regi.

Centeret har desuden en rådgivningsaf-
deling, som tilbyder parterapi og rådgiv-
ning. Derudover har Centeret kurser til 
skilte forældre, som ønsker hjælp til et 
godt forældresam arbejde samt samtale-
grupper for børn fra brudte familier.

Mere information
www.familieudvikling.dk
Center for Familieudvikling har adresse 
i centrum af København ca. 2 min. fra 
Kongens Nytorv. 

Fortiden kan man ikke gøre så meget 
ved, men jeg er blevet klar over, at vi kan 
gøre noget for fremtiden i vores familie 
”Martin”, PREP-kursist

Om CEnTER FOR FAmILIEUDVIKLIng

Center for Familieudvikling, Østergade 5, 2.sal 1100 København K. 
kontakt@familieudvikling.dk Tlf: 35 12 16 17

PREP er for par i alle aldre og livfaser. 
Det er et forskningsbaseret kursus, som  
udbydes af Center for Familieudvikling. 

Det holdes på 
Brande Bibliotek
mødesal i kælderen
Centerparken 2
7330 Brande

Info og tilmelding:
René Pedersen:  
rp@betania.dk  
tlf. 6022 9944

Undervisere:

PREP KURSUS I BRANDE

René Pedersen  
Psykolog

Connie Pedersen  
Uddannet skolelærer

Kaia Albin  
Pedersen 
Koordinerende  
sundhedsplejerske

Tina Kokkenborg
Pædagog, tidl.  
misbrugsbehandler

Medvirkende: Christina Leinum fra ICEJ  + en overraskelse
Formål: Takke Herren for vores høst!
Bring som tak, evt. lidt af din høst, eller andet som Herren 
minder dig om. Vi skal feste for Herren. Vær med til at bringe 
tak og lov og pris til Ham!

Løvhyttefesten er en fejring af Guds omsorg  
og Guds kærlighed til mennesket.
1. Han har givet os nyt håb
2. Han har forløst os ud af ørkenen!
3. Han giver os mad hver dag!

Pris 75,00 er incl. Let anretning og kaffe 
Alle er velkommen!

Tilmelding til spisning senest 31 august.
Kontakt: Anny Ellgaard · Mail: ae-c@live.dk

LØVHYTTEFEST 
TAKKEFEST!

i Betania KirkeCenter d. 5. sept. kl. 18.00



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: 99328
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  

Juli
Viola Andrea Madsen d.13-07-1928  90 år

August
Linea Nielsen   d.07-08-1948  70 år
Morten Patrzalek d.11-08-1968  50 år

AKTIVITETER
Frokostgruppen
Onsdag kl. 10.00
Opstart 8. august (på Betesda)

Rock Solid
Mandag kl. 19.00-21.00
Opstart 20. august

Blåhøjklubben
Tirsdag kl. 18.30 - 21.00

Royal Rangers
Torsdag kl. 18.00 - 20.30
Opstart 23. august

Elev^te
Torsdag kl. 19.00-21.30
Opstart 16. august

Børnekirke
Søndag kl. 10.00-12.00

Heartknit
Torsdag kl. 10.00 -12.00
Opstart 16. august

Bøn
tirsdag - torsdag kl. 09.00-10.00 
Opstart 1. august

JULI 2018
Søndag d. 01. kl. 10.00 Gudstjeneste med Bent Ole Sørensen

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 08. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke
Søndag d. 15. - Ingen gudstjeneste

Søndag d. 22. kl. 10.00 Sommergudstjeneste med Lydia Holm
Efterfølgende Åben have

Søndag d. 29. kl. 10.00 Sommergudstjeneste med Preben Hansen
Efterfølgende Åben have

AUGUST 2018
Søndag d. 05. kl. 10.00 Sommergudstjeneste med Morten Patrzalek

Efterfølgende Åben have
Søndag d. 12. kl. 10.00 Gudstjeneste på Betesda med Phil Hills

Børnekirke
Søndag d. 19. kl. 10.00 Gudstjeneste med Malcolm Hedding

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 26. kl. 10.00 Gudstjeneste med René Pedersen

Børnekirke

SEPTEMBER 2018
Søndag d. 02. kl. 10.00 Gudstjeneste med Tove og Mogens Videbæk

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 09. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke
Tirsdag d. 11. kl. 19.00 Profetisk aften med Tunde Bolanta

Søndag d. 16. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet, Børnekirke

Søndag d. 23. kl. 10.00 Gudstjeneste med Bent Ole Sørensen
Børnekirke

Onsdag d. 26. Kl. 19.00 Foredrag om helbredelse med Hans Berntsen
 

Søndag d. 30. kl. 10.00 Gudstjeneste med Jürgen Galonska
Børnekirke


