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Et gennemgående tema for tiden er 
enhed. Et tema som Jesus også havde 
på hjertet. 

På et tidspunkt møder vi Jesus, hvor han 
endnu engang taler om relationer. Hvor-
dan vi skal behandle hinanden. I Mat-
thæus kapitel 18 vers 15-20 deler Jesus 
sine retningslinjer, om hvad man gør, 
hvis en behandler mig dårligt. Først taler 
man om det to og to. Hvis ikke det løser 
udfordringen, så er det først da, at man 
begynder at inddrage andre i løsningen. 
Hvor tit oplever vi ikke, at det er om-
vendt. At man starter med at inddrage 
andre. Måske for at blive bekræftet i at, 
man er blevet dårligt behandlet.  
Det interessante er at Jesus her ind-
drager bøn i hans tale. Bøn sammen i 
enhed. Jesus går så vidt, at han siger: 
”Hvad som helst to af  jer, her på jorden 
bliver enige om at bede om, det vil min 
Far i Himlen gøre for jer.” Det er ikke 
noget jeg finder på, det står faktisk i 
Bibelen. 
En af  hensigterne med at vi har bøn 
sammen er at det fremmer enheden. 

”Der er ikke noget, der tjener mere til 
at knytte kristne hjerter sammen end at 
bede sammen.” Sådan skriver Charles 
Finney i en af  sine bøger om bøn. Så 
ønsker du at opleve at blive knyttet sam-
men med andre kristne så er det muligt 
at opleve det ved at bede sammen i 
grupper. Der skal min. 2-3 til en gruppe. 
Jesus lover faktisk her, at der vil han 
være. Så ud over enhed er det muligt at 
opleve et stærkere Herrens nærvær.

En anden ting du kan opleve ved at bede 
sammen er at blive ramt af  bønnens 
ånd. At du bliver smittet med en lyst til 
at bede. Nogle gange oplever vi måske 
at vores bønner til Herren bliver få, 
men sammen med andre kan vi blive 
opmuntret og udfordret til at søge Jesus 
gennem bønnen.

En tredje ting er at vores fælles bønner 
kan være med til at bevæge Gud. Den 
fælles bøn kan være med til, at vi bliver 
bragt i en tilstand, hvor det er nemmere 
for Gud at give en respons. Det kunne 
være en velsignelse vi har brug for, en 

helbredelse eller måske en person, der 
endnu ikke kender Jesus.
 
I starten af  dette år, vil der være evan-
gelisk alliance. Her vil kirkerne på egnen 
gå sammen for at opleve enhed, at 
blive opmuntret til at bede og til at søge 
Herren sammen. Temaet er: ”Åndelig 
venskab.” Det er Tonny Jakobsen, der 
er formand for Frikirkenet, der står for 
årets tema. Tonny opfordrer os til at 
søge åndeligt venskab med andre men-
nesker og vandre med dem et stykke 
af  livsvejen. Under vandringen kan vi 
dele tro og liv med hinanden og være i 
samtale om ham, som gennem sin død 
og opstandelse møder vores inderste 
længsel: Jesus Kristus.
Lad os stå sammen og bede om dette, 
være en del af  dette og fremme en-
heden i Kristus. Husk hvad to eller tre 
bliver enige om…

Godt Nytår til alle.

Kærlig hilsen 
Morten

”HVAD TO ELLER TRE 
BLIVER ENIGE OM…”
foto: www.ightstock.com

af Morten Patrzalek
Præst i Betania KirkeCenter
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BØN I BETANIA
Kom og vær med til bøn 

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

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

Bønnevennerne 

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.

MANDAG 7. JANUAR  
KL. 19.30
INDRE MISSION  
Herningvej 2, Brande

TIRSDAG 8. JANUAR  
KL. 19.30
FOLKEKIRKEN BRANDE
Storegade 3, Brande

ONSDAG 9. JANUAR  
KL. 19.30
BETANIA KIRKECENTER
Blåhøj stationsvej 27, Blåhøj

TORSDAG 10. JANUAR  
KL. 19.30
BAPTISTKIRKEN 
Vejlevej 6, Brande

FREDAG 11. JANUAR  
KL. 19.30
TROENS ORD  
Højmarksvej 22, Brande

PROGRAM
for Evangelisk Alliance bedeuge 2019

Bedehæftet kan 
downloades her: 

www.evangeliskalliance.dk/
bedeuge
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Opstart mandag  
den 21. januar kl. 19.00

Det bliver en Brobygger / Fællesskabsaften,  
hvor vi deler  med hinanden om,  “Hvornår/Hvordan  

blev jeg klar over, hvad Israel og jøderne betyder.”
 Vi får besøg af:  Torben og Dorrit Madsen  

som fortæller om deres arbejde i Israel og hvorfor!

BROBYGGERNE

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.

Møderne er i Betania KirkeCenter,  
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, Brande.

Alle er velkommen!

Mandag d. 25. februar kl. 17.00
med Christina Leinum fra ICEJ

Der bliver 2 lektioner: Kl. 17.00 og kl. 19.00
Kl. 17.00-17.45: 1. lektion
Kl. 17.45-18.45: Spise medbragt mad. Kaffe & the serveres.
Kl. 19.00: Lovsang og undervisning (2. lektion)
Kl. 20.45: Kaffe og fællesskab

Kærlig hilsen med Gud’s rige velsignelse til jer alle 
           Anny Ellgaard.  Mobil: 2163 4318

Medbring  madpakke!

Jørn Hyldgaard
i Betania søndag den  
10. februar kl. 10.00

I øjeblikket arbejder Jørn med missionsarbejdet  
GO EAST, som bringer evangeliet ud i Sydøst Asien. 
På en særlig måde til Syd Vietnam. 

Arbejdet i Vietnam vokser. 14 kirker er nu med i et  
kirke netværk i Ho Chi Minh City. Og på sin sidste tur 
udsendtes 5 personer til at plante kirke ude i Mekong 
Delta. Herlige lokale brødre og søster, der brænder  
for at række ud til folket der lever i Delta området. 

”Arbejdet vokser og vi takker for forbøn og støtte. Og 
er ydmyge over for det som sker, og giver Jesus al 
æren. 

Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle involveres i mission 
på denne måde igen. Så tak for jeres forbøn, den er 
virkelig nødvendig, på alle måder.”
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15.-17. marts

For mere info og tilmelding: 
https://yfc.dk/lokalt/rocksolid/lejr/

LANDSLEJR 2019

STORE RUMREJSE

På lejren vil der være vilde konkurrencer, fede lege, masser 
af venskab og snakke om Gud som skabte hele universet 

og alligevel elsker os ”små” mennesker midt i det!

søndag d. 3. marts 
kl. 10:00 

Fastelavns 
Gudstjeneste

For HELE familien

DET ER 
GRATIS

Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.00 i Betania 
KirkeCenter, hvorefter der vil være frokost til alle 
og fortsættelse af jubilumsfesten. Det vil glæde os 
at se så mange som muligt på 
denne særlige dag.  
(tilmelding ikke nødvendig)

Til januar 2019 er det 25 år siden vi rejste til Kenya  
som missionærer med vores frem børn, svigermor  
og tre voluntører.

25 års-jubilæumfest for  
Susanne og Leif Madsen
31. marts 2019 kl. 10.00

Mosaik missionsdag  
IAS generalforsamling

6. april 2019  

kl. 10.00 -17.00
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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  

AKTIVITETER
Frokostgruppen
Onsdag kl. 10.00 
Opstart 9. januar

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 

Deadline for næste 
BKC Update  
er d. 10. marts

JANUAR 2019
Søndag d. 06. kl. 10.00 Gudstjeneste med Agner Ebild

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 13. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke
Søndag d. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste med Lars Bo Olesen

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 27. kl. 10.00 Gudstjeneste med Gert Bjørsted

Børnekirke

FEBRUAR 2019
Søndag d. 03. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 10. kl. 10.00 Gudstjeneste med Jørn Hyldgaard

Børnekirke
Søndag d. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste med Róy Noróoy

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste med René Pedersen

Børnekirke

MARTS 2019
Søndag d. 03. kl. 10.00 Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 10. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Børnekirke
Søndag d. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste med Regina Løbner

Morgenbuffet, Børnekirke
Søndag d. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste med Bent Ole Sørensen

Børnekirke
Søndag d. 31. kl. 10.00 25 års jubilæumsgudstjeneste  

med Susanne og Leif
Børnekirke

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: Den opmærksomme læser vil måske undre sig over, at der ikke  
er indsat mærkedage i nyhedsbladet. Det skyldes vi ikke må offentliggøre disse 
oplysninger jf. persondatalovgivningen


