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HVORFOR ER VI HER?
Foto: Sasin Tipchai from Pixabay

af Morten Patrzalek
Præst i Betania KirkeCenter

Dette er et godt spørgsmål men samtidig
også et stort spørgsmål.
Som kirke har vi en mission. En mission
der udspringer af to skriftsteder fra
Bibelen som er citater fra Jesus. I Matthæus 22 vers. 37-40 siger Jesus:
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
sind”. Det er det største og det første
bud. Men der er et andet, som står lige
med det: ”Du skal elske din næste som
dig selv”.
Et andet sted i Matthæus 28 vers 18-20
siger Jesus:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det som
jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.”
Omskrevet er kirkens mission: ”Betania
Kirkecenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som formidler troen

på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans
efterfølgere. Alt dette gør vi for at tilbede
Ham”.
For nyligt havde jeg fornøjelsen af at
have en flok teenagere, hvor jeg talte om
temaet ”I Love my Church”. Vi talte om,
hvordan vi kunne opleve varme gennem
fællesskab, dybde gennem efterfølgelse af Jesus, at blive stærke gennem
tilbedelse, brede gennem tjeneste og at
vi bliver større som kirke gennem at dele
troen. Dette er et af svarene på, hvorfor
er vi her. Hvorfor du er her.
Ud fra den mission skal der gerne
komme visioner og drømme fra Herren.
I øjeblikket drømmer vi om, at vi som
kirke er med til at bringe den mission
ud i byerne omkring kirken, så alle kan
opleve det samme som vi oplever. Dette
er min bøn.
At vi er med til, at de lokale får lov til at
opleve varmen i fællesskabet med Jesus
og andre troende. At de må opleve den
dybde, man kan vokse i gennem efterfølgelsen af Jesus. At de må opleve at

blive styrket gennem tilbedelse af Ham,
der er værdig til at blive tilbedt. At de
må opleve den vækst som er mulig ved
at tjene Jesus, og at de frem for alt, må
opleve en levende tro på Jesus. På at
Han er den samme i dag som Han var
dengang, ja til evig tid.
Der er mange måder dette kan ske på. I
øjeblikket er min bøn, at vi som kirke er
optaget af at opleve Guds nærvær og
kærlighed på gudtjenesterne. At vi her
får mulighed for at tilbede ham og opleve
Helligåndens kraft. At styrke det arbejde
der sker i forhold til børn og unge, da de
fleste oplever at komme til tro på Jesus,
inden de bliver 24 år. At der er gode og
sunde netværksgrupper, hvor man i det
nære fællesskab kan dele og vokse i
troen. At vi må tjene det samfund som vi
er en del af ved gode gerninger.
Så hvorfor er vi her?
Hvorfor er du her?
Kærlig hilsen
Morten

OG GENNEM BIBELENS ORD

Besøg fra Israel. Shay Attias, præsident for Shuva
Global Diplomacy. Shay er desuden rådgiver for
Benjamin Netanyahu.
Tove Videbæk er med som ledsager og tolk.

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

Arr: Give Baptistkirke, Betania Kirkecenter Blåhøj og Indre Mission Give

Kvinde, kend din plads
- ved Jesu fødder

Mandag den 1. april kl. 19.00

Pris 75 kr. - betaling v. tilmelding til Bodil
MobilePay: tlf. 61685886 eller
reg.nr. 9557 kontonr. 6200016462
skriv gerne Kvindebrunch og navn

Hanne er uddannet cand.mag. i
Litteraturhistorie og Engelsk og arbejder
freelance som tekstforfatter og oversætter.
Hun har fra 2007-2018 været underviser på
Kristeligt Forbund for Studerendes
Ledertræningscenter i Ødsted, hvor hun har
undervist i Evangelisation, Livshistorie,
Kommunikation og Samtidsanalyse.

I Guds rige lever kvinder ikke i periferien, men inviteres helt ind i centrum, ved Jesu fødder.
Kvinder fik afgørende roller at spille i frelseshistorien og i kirkens historie, og Jesus gav dem en
anden plads, end de var vant til i samfundet. I vores samfund er kvinder ikke marginaliserede, men
indtager ofte ledende roller i hjem, på arbejdspladser, i kirken og den offentlige debat. Hvordan
lever vi et liv ved Jesu fødder i dag? Vi vil læse om Jesus og kvinderne i Bibelen og spejle os i
beretningen om Martha og Maria for at prøve at forholde os til, hvad Jesus kalder os til i dag.

Møderne er i Betania KirkeCenter,
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, Brande.
Alle er velkommen!
VED DU HVOR MANGE KRISTNE KVINDER, DER BOR I GIVE-OMRÅDET? MÅSKE
FLERE END DU REGNER MED ...
KOM OG VÆR MED TIL ET ANDERLEDES ARRANGEMENT, HVOR DU KAN MØDES MED
ANDRE KRISTNE KVINDER OG DELE TRO OG HVERDAG, MENS VI SPISER, I LOVSANG

I Give Missionshus, Fredensgade 6,
7323 Give kl.10.30 – 14.00

BROBYGGERNE

Mission og inspirationsdag

UNG OG KALDET
lørdag 6. april 2019 kl. 10 -17
i Kolding Kirkecenter

• Netværke om international mission i Asien/Israel, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika
• Inspiration til kreativ mission der involverer unge • Oplæg om Mosaiks globale vision
• Ung og kaldet ved Patricia Kirk Biswas

Hanne Terp
Legarth er 40 år,
mor til tre og gift
med Jakob, som er
sognepræst i
Ringive,
Langelund og
Lindeballe kirker.

I Give Missionshus, Fredensgade 6,
7323 Give kl.10.30 – 14.00

IKvindebrunch
Give Missionshus, Fredensgade
6,
-30.marts
7323 Give kl.10.30
– 14.00 ,
V
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2019
Kvindebrunch

Stig Hagen er til daglig national leder for
Mission Uden Grænser i Danmark. Mission Uden
Grænser arbejder i 6 østeuropæiske lande.
Stig er desuden præst i Projekt: Kirke i Hjørring.
Han brænder for at se unge involveret i mission.
Han taler om kreativ mission der involverer unge.

ED DU HVOR MANGE KRISTNE KVINDER DER BOR I GIVE-OMRÅDET? MÅSKE
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Patricia Kirk Biswas

Tilmelding til Torben Madsen på torben.madsen@ias-intl.org
eller Morten Patrzalek på map@betania.dk senest 1. april

Alle er velkommen
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12. MAJ

Stig Hagen

Patricia Kirk er udsendt af Bykirken i Odense og
IAS til at arbejde med uledsagede flygningebørn i
Athen. Hun taler om at man som ung kan opleve et
Guds kald til at møde behov, som sommetider
rækker ud over landegrænser.

Arr: Give Baptistkirke, Betania Kirkecenter Blåhøj og Indre Mission Give
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HANS
BERNTSEN
Onsdag d. 24. april
kl. 19:00 i Blåhøj i
Betania KirkeCenter

Gratis entré. Der serveres kaffe og kage.

D
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Hans Berntsen, der er kendt fra TV, YouTube
og Facebook, fortæller om, hvad der har givet ham
ny livskvalitet. Herefter tilbydes personlig forbøn
til alle, der ønsker det
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Betania KirkeCenter - Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj - 7330 Brande
tlf. 7534 5322 - www.betania.dk - www.facebook.com/betania.kirkecenter

ken

i Børnekir

facebook.com/betania.kirkecenter

www.betania.dk

kontor@betania.dk

75 34 53 22

ÅRSMØDE
søndag 26. maj
efter gudstjenesten

WOR
SHIP
NIGHT

FÆLLE S UNGD OMS & TEENA GE
LOVS ANGS AF TEN PÅ BE TE SDA

15
JUNI
KL. 19.00

Blåhøjvej 66, Karstoft, 6933 Kibæk

Lovsang
Faellesskab
Praediken
Hygge

FÆAELLESSKAB
Fire kirker
mødes på

Betesda
Søndag d. 16. juni 2019
10:30 Gudstjeneste og Børnekirke
12:00 Middag
13:00 Fælles leg og hygge
Husk praktisk fodtøj
Kaffe
15:00 Fælles oprydning

PULS
møde

PLAN UDSYN LIV SAMMEN

onsdag d. 12. juni
kl. 19.00

PINSEKIRKEN SKJERN
ØLGOD MENIGHEDSCENTER
BETANIA KIRKECENTER BLÅHØJ
VESTERMARKSKIRKEN GRINDSTED

Blåhøjvej 66, Karstoft, 6933 Kibæk
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APRIL - MAJ - JUNI 2019

APRIL 2019
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 07. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 14. kl. 10.00 Gudstjeneste med David Hudson
Børnekirke
d. 21. kl. 10.00 Gudstjeneste med Sven Axel Conrad
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 28. kl. 10.00 Gudstjeneste med Matts Norden
Ungdomsvelsignelse, Børnekirke

MAJ 2019
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 05. kl. 10.00 Gudstjeneste med Elevate
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 12. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Børnekirke
d. 19. kl. 10.00 Gudstjeneste med Søren Kokkenborg/ Betesda
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 26. kl. 10.00 Gudstjeneste med Torben Madsen
Børnekirke

AKTIVITETER
Blåhøjklubben
Tirsdag kl. 18.30 - 21.00
Bøn
tirsdag - torsdag kl. 09.00-10.00
Børnekirke
Søndag kl. 10.00-12.00
Elev^te
Torsdag kl. 19.00-21.30
Frokostgruppen
Onsdag kl. 10.00
Heartknit
Torsdag kl. 10.00 -12.00
Rock Solid
Mandag kl. 19.00-21.00
Royal Rangers
Torsdag kl. 18.00 - 20.30

JUNI 2019
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 02. kl. 10.00 Gudstjeneste med Jürgen Galonska
Morgenbuffet, Børnekirke
d. 09. kl. 10.00 Gudstjeneste med Gert Bjørsted
Børnekirke
d. 16. kl. 10.30 Fællesgudstjeneste på Betesda
med Bergur Skovgaard
d. 23. kl. 10.00 Gudstjeneste med Team Tale (Diana og Filip)
Børnekirke
d. 30. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Børnekirke

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

Sølvbryllup
I anledning af vores
forældres sølvbryllup
(Bodil og Bent) - vil
det glæde os at se jer
til morgensang og
morgenkaffe, tirsdag
den 2. juli kl. 7.00.
Mange hilsner
Kristian, Johanne, Jens og Karl
– Engtoften 52 Brande

Tusind tak
Kære venner. Tusind tak for hilsener
og gaver på min 90 års fødselsdag.
Tak for den smukke buket fra
menigheden.
Og for alle jer, der kom til kaffe.
Jeg havde en dejlig dag.
Mange kærlige hilsener fra
Thea Johansen

Deadline for næste
BKC Update
er d. 16. juni

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

