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VIL DET SIGE, AT JEG GERNE  
MÅ KOMME MED I KIRKE?
Photo by Alexis Brown on Unsplash

af Gert Bjørsted
Præst i Betania KirkeCenter

Jeg har stadig granatchok efter at en 
nær relation, af  ikke kirkelig observans 
her på egnen, stillede spørgsmålet.  
Tænk hvis vi som kristne ureflekteret 
kun samler os om os selv og vores kirke! 
Lever jeg som præst i en frikirkelig kultur 
på en måde, hvor jeg kun møder naboen 
med et godmorgen og godaften, når 
bilen parkeres ude på vejen?
Kommer jeg sammen med mine naboer, 
eller er det længe siden vi sidst priorite-
rede en aften sammen?
Kommer mine børn til andet end de 
sunde kirkelige aktiviteter?
I flere år har jeg forsøgt at gøre op med 
en livslang vanetradition, hvor venner 
mest var bekendende kristne!
Gert hvad laver du egentlig, lød det over 
hækken fra nabodatterens kæreste?
Hvorfor er der altid så mange biler par-
keret uden for jeres hus både hverdag 
og weekend?
Hvem er alle disse unge/voksne som 
igen og igen fylder huset?
Svaret er, at jeg elsker mennesker og 
dybe snakke! 

Men hvem har jeg for vane at bruge 
krudtet på?
Prioriteterne syntes modne til en over-
vejelse: og så skal jeg da lige love for, at 
de dybe snakke og fællesskab med men-
nesker kom til at give fornyet motivation 
for præsten. 

Nyt granatchok: må vores børn også 
være en del af  lejrkulturen i ferierne, 
må de komme med jeres børn i kirke? 
Jo men, vi er jo ikke medlem af  kirken 
og betaler ikke til den! Vil det virkelig 
sige, at vi gerne må gå ind ad døren en 
søndag og tage del i gudstjenesterne?
Kære Betania, må vi som kirke i al dens 
mangfold af  farver og spændende 
indhold altid være så åbent et fælles-
skab, at mennesker kommer under 
herrens berøring igennem det levende 
fællesskab, hvor du og jeg står og går i 
hverdagen. 
Lad os altid have en inkluderende livsstil. 
Lad os prioritere relationer dybere, end 
vi måske tidligere måtte have prøvet. 
Den, der i mig affødte granatchok, har 

nu købt bibel og er begyndt at læse 
guds ord!
Hørte engang en fraskilt alenemor fra et 
socialt boligbyggeri sige til sine kristne 
naboer: Åh hvor gad jeg godt holde 
nytår sammen med jer. Men I har jo 
kirken!
Sikke en sigende sætning!

Næste sommer tog datteren med på en 
landsdækkende ungdomslejr og be-
gyndte at færdes i ungdomsforeningen. 
De kristne naboer var selv kommet med 
10 år tidligere, grundet inkluderende, 
godhjertede kristne. 

Efter Nytår vil vi som kirke køre Alpha i 
Brande for at nå endnu flere mennesker. 
Lad os brændende tage mennesker i 
hånden hen til samlingerne omkring det 
kristne evangelium. Det er ikke afgøren-
de i hvilken by du/de måtte bo. Afgø-
rende er om vi kender mennesker der 
synes åbne og motiveret for nye troens 
stier. Nærmere info senere. 



Profetisk vandring 
Hver anden onsdage kl. 19.00
Program
2. okt.: NT profeter og GT profeter, Morten Reese 
30. okt.: NT profeters funktioner, Morten Reese 
13. nov.: Det profetiske i forbøn, Agner Ebild 
27. nov.: Profet og seer, Morten Reese 
11. dec.: Mit liv som seer, Diana Kragh

Derudover får vi besøg af David Hudson 
lørdag d. 30. november - nærmere info følger

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

Onsdag d. 23. okt. 
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

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.

F O R  T E E N A G E R E  &  U N G E

Fredag d. 11. okt.
Fredag d. 29. nov.
Fredag d. 24. jan.

Aftensmad kl. 18.30. Pris 30 kr.  
Møde fra kl. 19.30

Encounter er for både teenagere & unge!

Lørdag d. 5. oktober kl. 10-15 
i Multirum 1 i Betania KirkeCenter, Blåhøj

Der bliver 4 spændende arbejdsgrupper:
· Hæklede Lygter · Istapper af små perler  
· Strikket butterfly · Filtede engle m.m
Frokost: Super lækker Tapas, med alt godt til ganen.
Pris: Voksen kr. 95,- Børn kr. 65,- (fra 10 år)

Velkommen til en hyggelig dag i godt selvskab,hyggeligt 
lokaler og lækkert mad. Tag gerne en veninde med! 

Husk at tilmelde dig og dine senest den 1. oktober  
til Ingvil på 75 73 59 60 eller Ann-Lizeth på 30 23 73 96

Kærlig hilsen planlægningsgruppen HeartKnit

Kreadag for alle

Mandag den 28. oktober kl. 19:00
Taler: Finn Aarestrup fra Holstebro

Mandag den 25. november
med Birthe og Bernt

BROBYGGERNE
Møderne er i Betania KirkeCenter,  

Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, Brande.
Alle er velkommen!

Kærlig hilsen med Guds rige velsignelse til jer alle 
           Anny Ellgaard.  Mobil: 2163 4318

Stor TAK
Vi vil gerne sige 1000 tak til alle jer, der kom og glæde os, med 
jeres sang og besøg, på vores sølvbryllupsdag den 6 august. 
Det varmede os, at I ville bruge jeres formiddag på os.
Der skal også lyde et hjertelig tak til alle jer der har været med 
til at give en gave.
Taknemlighed og hilsner fra Malene og Søren Jensen

Lars og jeg vil gerne sige 1000 tak for opmærksomheden 
og gaver i forbindelse med vores sølvbryllup 6. august. Hver 
enkelt, der tog sig tid til at komme forbi, i løbet af  dagen betød 
rigtig meget. Kærlig hilsen Lars og Annette Kaltoft Christensen 



OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER  2019

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 

PULS
møde
onsdag d. 6. nov.  

kl. 19.00

PLAN UDSYN LIV SAMMEN

Kom til Royal Rangers 
spejdernes julelystænding på 
Birkehegnet torsdag d. 28. 
november kl. 19:00 og få 
varme æbleskiver og  
varm kakao

Alle er velkomne Alle fra 0. klasse og opefter er velkomne

tidspunkt og nærmere info kommer senere

Jule- 
AFSLUTNING

FREDAG

13. 
DEC

I BETANIAS BØRNE-  

OG UNGDOMSFORENING  

Sidste tilmelding 
15.12.2019

Invitation til

En formiddag  
i Guds nærhed
 

sammen med  
David Hudson
  

søndag 1. dec.
i Betania KirkeCenter 



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
Blåhøjklubben
Tirsdag kl. 18.30 - 21.00

Bøn
tirsdag - torsdag kl. 09.00-10.00

Børnekirke
Søndag kl. 10.00-12.00

Elev^te
Onsdag 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

Deadline for næste BKC Update 
er d. 8. december

OKTOBER 2019
Søndag d. 06. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet
Søndag d. 13. kl. 10.00 Gudstjeneste med Dave Richard

Søndag d. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste med Nagaland
Morgenbuffet

Søndag d. 27. kl. 10.00 Gudstjeneste med Gert Bjørsted

NOVEMBER 2019
Søndag d. 03. kl. 10.00 Gudstjeneste med Kent Jakobsen

Morgenbuffet
Søndag d. 10. kl. 10.00 Gudstjeneste med René Pedersen

Søndag d. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet

Søndag d. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste med Alterna

DECEMBER 2019
Søndag d. 01. kl. 10.00 Gudstjeneste med David Hudson

Morgenbuffet
Søndag d. 08. kl. 10.00 Kirkens julefest

Søndag d. 15. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek
Morgenbuffet

Søndag d. 22. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek 

Tirsdag d. 24. kl. 14.00 Julegudstjeneste med Gert Bjørsted

Søndag d. 29. kl. 10.00 Gudstjeneste med Team Tale

SE MERE PÅ:
facebook.com/betania.kirkecenter

www.betania.dk

FOR ALLE GENERATIONER

K I R K E N S

JULEFEST
søndag den 8. december


