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SALVET AF GUD
I LIV OG TJENESTE
af Connie Pedersen
Betania KirkeCenters Lederteam

Forfrisket, begejstret og inspireret efter
lørdagens seminar, har jeg lyst til at fortælle
jer lidt af det jeg tog med mig hjem og hvilke
tanker det har sat i gang.
Lørdag d.22. september tog jeg sammen
med en lille gruppe fra kirken, til ’salt and
light’ relations dag, der blev afholdt i
Haderslev, med David Hudson som en af
hovedtalerne. Temaet for dagen var: hvordan skaber vi et flow i vores Gudstjenester?
DET er et område jeg brænder for, at udforske og jeg tog forventningsfuld af sted 
Der blev ret hurtigt lagt vægt på, at et af
nøgleordene er salvelse. Det handler om
salvelse og salvelse fra Gud er den kraft,
der kommer over dig, hvor han sætter dig
til side for, at gøre hans værk og gerning
gennem dig. Er det ikke for vildt! – tænk
på hvilke muligheder det giver Gud, hvis vi
bliver bevidste om den kraft, der følger med
salvelsen.
Vi blev udfordret til at forandre vores måde
at tænke Gudstjeneste og kirke på. I denne
sammenhæng helt konkret og praktisk i
forhold til vores måde at lave Gudstjeneste
på. Det vil jeg ikke vil gå så meget i dybden
med her, men pointen er, at Gud er STOR
og vi kan så let komme til at begrænse
Helligånden i vores liv og tjeneste.
Du har ikke kun en lille del af Jesus i dig –
Nej, du har hele Jesus og den samme kraft

og salvelse som Jesus havde. (KOL. 2: 9-10)
… Det er næsten ikke til at fatte og forstå,
men lad os udforske det sammen. Lad os
smide den karismatiske maske og gøre os
sårbare overfor hinanden. Sårbare på den
måde at forstå, at vi tør tage nogle chancer
sammen og se hvorhen ånden leder os.
Helligånden er ikke kun vores hjælper - han
er den der leder os! I vores forsøg på at
følge ham, tyer vi ofte til at gøre det samme,
det der virker, eller virkede sidste gang,
vi følte os ledt til at gøre noget. Vi har en
tendens til at blive i vores komfortzone, men
det er tid til at prøve noget nyt – ændre
strukturen og måden at gøre tingene på
– tage skridt i tro og turde lade os lede af
ånden. Vi må konfrontere den frygt, der
afholder os fra at følge Helligåndens ledelse.
Frygten for at tabe ansigt, hvis der er noget,
der ikke fungerer eller lykkedes helt som vi
havde tænkt.
Vi kan som Gudstjeneste ledere have en
plan for Gudstjenesten og lade det være op
til Helligånden at ”fylde hullerne ud”! – i
virkeligheden venter han måske på, at få
mere plads og tid, til at åbenbare faderens
herlighed når vi samles.
Jeg tror også vi bør spørge os selv om det
også forholder sig sådan med vores liv og
hverdag? Hvordan vil vores liv og hverdag
se ud, hvis vi ikke bare lader nogle huller
stå åben, hvor Jesus kan tale til os, når vi

har tid, men hvor vi er ledt af ånden. Det er
Guds ønske, gennem Helligånden i vores liv,
tjeneste, og kirkens fællesskab, at skabe et
alter, hvor han kan møde mennesker. Et alter, hvor troen åbenbares af Gud selv. Spørg
dig selv, mens du tjener, er på arbejde eller
gør de ting, der hører hverdagen til: Hvor er
Helligånden nu? Hvad har han gang i? hvad
skal der ske?
Læs EZ. 47:1.12 – der beskriver hvordan
der er liv i overflod, der hvor Guds nærvær
er. Det starter med en rislen, alt vrimler med
liv, der hvor vandet løber. V. 12 ”Langs flodbredden skal der vokse alle slags frugttræer.
Deres blade falder ikke af, og de holder ikke
op med at bære frugt. Hver måned bærer
de nye frugter, for floden for sit vand direkte
fra templet. Frugterne skal tjene til føde, og
bladene til lægedom” (se også ÅB. 22: 1-2)
Lad os holde os tæt til Jesus, som er kilden
med det levende vand… Han vi give os håb
og forventning til hvad fremtiden bringer og
salve os med sin ånd til, at gøre store ting
for ham.
Spørgsmål til refleksion: Er det tid til
forandring i dit liv og tjeneste? Vil du lade
dig lede af ånden og forløse den salvelse,
der er over dit liv, ved på nogle områder, at
træde ud i noget nyt? Hvad taler Helligånden til dig om, at ændre på?

BØN I BETANIA

Kreadag for alle

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

Lørdag d. 6. oktober kl. 10-16
i Multirum 1 i Betania KirkeCenter, Blåhøj

• Lækker frokost og himmelsk kaffe og kage
• Besøg af to udstillere, Jette Sønderholm fra Madame
og Marie Louise Lakjer, Grindsted
• Overraskelse
• Pris: Voksen kr. 95,- Barn kr. 65,-

missions
gudstjeneste

40 års jubilæum

Husk at tilmelde dig og dine senest den 1. oktober
til Dorrit på 29 47 00 55 eller Ann-Lizeth på 30 23 73 96

For 40 år siden sendte Betania sin første
missionær til Tanzania. Siden har der været
udsendt ca. 30 missionærer i forskellige
tjenester. Vi vil fejre de 40 års mission med
forskellige indslag.
Velkommen til festgudstjeneste.

Hilsen HeartKnit

Mindes du sangen
med Evangeliets Gyldne Sange

Betania Kirkecenter

Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande
onsdag den 24. okt. 2018 kl. 14.00

Alle er velkommen
Tonen slås an af koret
“Evangeliets Gyldne Sange”
Duetter, soloer, musikalske indslag,
fællessang, lovsang og vidnesbyrd.
Kaffe, fællesskab og nærvær.

Bliv en velsignelse rigere
og gå glad og opløftet hjem

BROBYGGERNE
Møderne er i Betania KirkeCenter,
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, Brande.
Alle er velkommen!

Mandag den 29. oktober
kl. 17.00-18.00 og 19.00-21.00
Underviser: Baruch Rabinowich.
En tidligere overrabiner, nu messiansk jøde,
fra Jerusalem, underviser i Betania.
Emne: Hemmeligheden ved den Hebræiske Bibel
- Derefter spiser vi medbragt mad.
Fra kl. 19:00 fortsættelsen / uddybning fra den 20. august, som
kan høres på: https://betania.dk/faellesskaber/brobyggerne/

Mandag d. 19. November kl. 19.00
Taler: Peter og Anne-Lise Løbner Madsen

Kærlig hilsen med Gud’s rige velsigner til jer alle
Anny Ellgaard. Mobil: 2163 4318
Brobyggerne er en tværkirkelig gruppe, der arrangerer møder/foredrag om Israel
og det jødiske folk. Den som velsigner Israel, vil Herren kendes ved og velsigne tilbage.
Kristendommen har sine rødder i Israel. Mange er uvidende om at jøder og kristne har
samme troens far og fælles åndelige rod.Brobyggerne vil være med til at fremme forståelsen
af jødernes og hedningernes (kristnes) sammenhængende frelse, Rom. 11.

Kaffe kr. 25,Arr.: EGS i samarbejde med Betania Kirkecenter

www.egsnet.dk

facebook.com/betania.kirkecenter

www.betania.dk

kontor@betania.dk

75 34 53 22

PULS
møde

PLAN UDSYN LIV SAMMEN

onsdag d. 14. nov.
kl. 19.00

Invitation til

Sølvbryllup
I anledning af Vores sølvbryllup d. 6/11-2018
er alle velkommen til morgensang kl. 7.00.
Du har også mulighed for at komme i tidsrummet
07.00-10.00 til en kop morgenkaffe og brød.
Vi bor Kirkegade 4, Troldhede, 6920 Videbæk.
Hilsen Yvonne og Bjarne Eriksen

sammen med
David Hudson

Kom til Royal Rangers
spejdernes julelystænding på
Birkehegnet torsdag d. 29.
november kl. 19:00 og få
varme æbleskiver og
varm kakao

søndag 18. nov.

Alle er velkomne

En formiddag
i Guds nærhed

i Betania KirkeCenter

FREDAG

14.

DEC

Jule-

BØRNEKIRKENS

JULEFEST
søndag den 9. december

AFSLUTNING
I BET AN IAS BØ RN EOG UN GD OM SFO REN ING

Alle fra 0. klasse og opefter er velkomne
tidspunkt og nærmere info kommer senere

BKC UPDATE

JULEDRAMA udført af Børnekirken.
Børnekirken byder alle velkommen til en
hyggelig julefest, hvor vi nyder, fællesskab og
julesange. Undervejs kan man købe lune æbleskiver og kaffe. Vi glæder os til festlige timer
og godt fællesskab. Tag familie og venner med
og husk: Gratis adgang og gratis godteposer.
På gensyn!

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2018

OKTOBER 2018
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 07. kl. 10.00 Gudstjeneste Gert Bjørsted
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 14. kl. 10.00 Gudstjeneste med Stig Hagen
Børnekirke
d. 21. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 28. kl. 10.00 Gudstjeneste med Wandy Vestergaard
Børnekirke

NOVEMBER 2018
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 04. kl. 10.00 Gudstjeneste med Gideon Jakobsen
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 11. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Børnekirke
d. 18. kl. 10.00 Gudstjeneste med David Hudson
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 25. kl. 10.00 Gudstjeneste med Louise Patrzalek
Børnekirke

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

DECEMBER 2018
Søndag
Søndag
Søndag

Søndag
Mandag
Søndag

d. 02. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 09. kl. 10.00 Børnekirkens julefest
d. 16. kl. 10.00 40 års jubilæumsgudstjeneste for Betanias
Ydremission med Torben Madsen
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 23. kl. 10.00 Gudstjeneste med Team Tale
Børnekirke
d. 24. kl. 14.00 Julegudstjeneste med Morten Patrzalek
d. 30. kl. 10.00 Gudstjeneste med Bent Ole Sørensen
Børnekirke

Bryllupsdage
Oktober
Diana og Jan Kragh

d.02-10-1993

25 år

November
Bjarne og Yvonne Eriksen d.06-11-1993
Berrit og Enok Hansen
d.16-11-1968

25 år
50 år

Fødselsdage
December
Jonna Sandholm
Thea Johansen

d.14-12-1953
d.15-12-1928

65 år
90 år

Deadline for næste
BKC Update
er 9. december

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

