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PÅ VEJ...PÅ VEJ...

Photo by Ben White on Unsplash

af Morten Patrzalek
Præst i Betania KirkeCenter

Når du læser denne artikel kan du meget 
vel være på vej.

Det kan være, at du når at læse den 
inden juleaften, og er derfor på vej ind 
i julen. Det kan også være, at du læser 
den efter juleaften og nu er på vej mod 
nytårsaften. Endelig kan du læse den 
efter nytårsaften og er nu på vej ind i det 
nye år.

Pointen er at vi hele tiden er på vej. Der 
hvor vi ikke er på vej, er vi gået i stå. 
Som kirke siger vi ofte, at vi fornemmer, 
at vi er på vej ind i noget nyt. Det er godt 
at høre, for ellers ville vi være gået i stå, 
hvilket ville være fatalt for en kirke. Her 
I kirken ønsker vi hele tiden at være på 
vej ind i det, som Jesus ønsker for denne 
kirke, hvilket gør det spændende at 
være en del af  dette fællesskab. 
Jeg ved også, at det kan være skræm-
mende at være på vej. Nogle gange ved 
vi godt hvor vi er på vej hen, men ser 
måske ikke hele rejsen, og det kan være 
skræmmende. 

En anden pointe er at vi kan være på vej 
i to retninger. Vi kan være på vej væk 
fra noget eller vi kan være på vej hen til 
noget. Det vi er på vej væk fra er ofte 
fortiden, men kan også være noget som 
vi ved vi ikke længere skal gøre. Som kris-
ten kalder vi dette omvendelse, at man 
vender om fra en vej, man var på vej på.
Nu kan det godt være at du sidder og 
spørger dig selv, gad vide hvor Morten 
er på vej hen med det han skriver. Tak 
fordi du spurgte. 

Jesus var og er hele tiden på vej. I hans 
liv var han på vej mod det endelige for-
mål med sit liv. En vandring der startede 
da Han blev født juleaften og fortsatte til 
han hang på korset. Da han giver sit liv 
på korset, åbner han op for en mulighed 
for, at vi kan starte en vandring mod en 
genoprettelse af  vores forhold til Gud 
Faderen. En vandring som før i tiden 
var meget besværet af  alle muglige love 
og regler. En vandring som i dag har 
samme mål. I dag starter den vandring 
med at man giver sit liv til Jesus og på 

den måde oplever det, Jesus kalder at 
blive født på ny. 

Når vi har taget dette første skridt, 
så begynder for alvor en spændende 
vandring. En vandring der handler om at 
bevæge os væk fra det som påvirkede 
os i vores tidligere liv. Dette kalder Bibe-
len for Helliggørelse. Her er det vigtigt at 
vi forsætter vandringen hen mod dette 
og ikke går i står.

Heldigvis er det ikke noget vi skal gøre 
i egen kraft. Jesus har nemlig efterladt 
Helligånden på jorden til at hjælpe os i 
denne proces. For at det kan ske, kan vi 
også tage et skridt der hedder Hellig- 
åndens dåb. Oplever vi den, vil vandrin-
gen kunne gøres sammen med Ham i 
stedet for alene.

Hermed ønskes I alle en rigtig Glædelig 
Jul samt et velsignet Nytår.

Tak for det år der er gået.
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BØN I BETANIABØN I BETANIA
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-10tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-10

Ingen flod kan holde den tilbage.
Ingen virvelvind er HURTIGERE. 

Ingen fjende kan besejre den. Ingen lov kan 
stoppe den. Ingen AFSTAND kan bremse den. 

Ingen sygdom kan lamme den. Ingen kraft 
på JORDEN er mere kraftfuld og effektiv end 

BØNNENS KRAFT.

PULS
møde
onsdag d. 26. feb.  

kl. 19.00

PLAN UDSYN LIV SAMMEN

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

Fredag d. 24. jan.

Fredag d. 7. feb.

Fredag d. 6. mar.

Fredag d. 3. apr

AFTENSMAD kl. 18.30. PRIS 30 kr. MØDE kl. 19.30

BROBYGGERNEBROBYGGERNE
Møderne er i Betania KirkeCenter,  Møderne er i Betania KirkeCenter,  

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

Mandag den 27. januar kl. 17:00
Ulrik Flinta fra Nørre Sundby.

Mandag den 24. februar kl. 19:00
Info kommer senere.

Mandag den 30. marts kl 17:00
Stig Museth fra Kruså.

Kærlig hilsen Anny Ellgaard - Mobil: 2163 4318

i vinterferien

MANDAG 6. JANUAR  
KL. 19.30
INDRE MISSION  
Herningvej 2, Brande

TIRSDAG 7. JANUAR  
KL. 19.30
FOLKEKIRKEN BRANDE
Storegade 3, Brande

ONSDAG 8. JANUAR  
KL. 19.30
BETANIA KIRKECENTER
Blåhøj stationsvej 27, Blåhøj

TORSDAG 9. JANUAR  
KL. 19.30
BAPTISTKIRKEN 
Vejlevej 6, Brande

FREDAG 10. JANUAR  
KL. 19.30
TROENS ORD  
Højmarksvej 22, Brande

PROGRAM
for Evangelisk Alliance bedeuge 2020

Bedehæftet kan 
downloades her: 

www.evangeliskalliance.dk/
bedeuge
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Vinterkilifi er et lejertilbud for dig og alle dine venner, som 
går i 7. eller 8. klasse. Lejren foregår på Frydensberg 
Efterskole i Mariager. Der er garanti for masser af  fede 

aktiviteter, spændende workshops, gode venner og masser 
af  hygge. Men frem for alt er det Jesus vi er samlet om.

Se mere på frydensberg.dk/kilifi/

VINTERKILIFI
24.-26. JANUAR 2020

PÅ FRYDENSBJERG EFTERSKOLE

LAN PARTY



OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER  2019

FORKYNDER OG PROFET

David Hudson
SØNDAG 22. MARTS

i Betania KirkeCenter

Velkommen til  
en formiddag  
i Guds nærhed

 
 

27.-29. marts

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

LANDSLEJR 2019

VANDLAND NU UDEN VAND

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! Uanset om vi kan svømme eller ikke!

søndag d. 23. feb. 
kl. 10.00 

I Blåhøj HallenI Blåhøj Hallen

Fastelavns 
Gudstjeneste

For HELE familien

DET ER 
GRATIS

Kvindebrunch 
Women to Women 

❤ 
 21 marts 2020 kl. 10.30 til 14.00 

i Betania kirkecenter 
Kære kvinde 
Forkæl dig selv og dine veninder med en lækker brunch, dele tro og liv med andre 
kristne kvinder, lovsynge, samt lytte til et inspirerende foredrag med Maria Serner 
Pedersen fra Åbne Døre. Maria vil tale om deres arbejde med fokus på forfulgte 
kristne kvinder. Du vil få mulighed for, at støtte og opmuntre de forfulgte kristne 
kvinder i gennem Åbne Døres arbejde. 

 
HERRE, DU ER MIT LYS OG MIT 

HÅB, DU TÆNDER DIT LYS I 
MØRKET.  

❤ 
DIN GLÆDE VOKSER, NÅR DU 

DELER DEN MED ANDRE. 
 
 
 

Kærlig hilsen  
Kvinder fra Give Baptistkirke, Indre Mission Give og Betania Kirkecenter Blåhøj, 
der ser frem til, at nyde det tværkirkelige fællesskab sammen. 
 
P.S.  Der vil være spændende salgsboder, hvor du kan forkæle dig selv eller glæde 
en anden. 
 
Pris 75 kr. - betaling ved tilmelding til Bodil Hejlskov 
senest 1 marts 2020. 
MobilePay: 61685886  eller 
reg.nr. 9557 kontonr. 6200016462 
skriv gerne kvindebrunch  og navn . 
 
Adresse: Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 
7330 Brande. 

ungdomskirke

28. feb. - 1. mar. 2020

En lejr for 13+ år
Mere info kommer senere



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. 15. marts 2020.

JANUAR 2020
Søndag d. 05. kl. 10.00 Gudstjeneste med Morten Patrzalek

Morgenbuffet
Søndag d. 12. kl. 10.00 Gudstjeneste med Gert Bjørsted

Søndag d. 19. kl. 10.00 Gudstjeneste med Simon Marker
Morgenbuffet

Søndag d. 26. kl. 10.00 Gudstjeneste med Martin Højgaard

FEBRUAR 2020
Søndag d. 02. kl. 10.00 Gudstjeneste med Elevate

Morgenbuffet
Søndag d. 09. kl. 10.00 Gudstjeneste med Ruben Falk

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

Søndag d. 23. kl. 10.00 Fastelavngudstjeneste

MARTS 2020
Søndag d. 01. kl. 10.00 Gudstjeneste med Søren Kokkenborg 

Morgenbuffet
Søndag d. 08. kl. 10.00 Gudstjeneste med Stig Hansen

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

Søndag d. 22. kl. 10.00 Gudstjeneste med David Hudson 

Søndag d. 29. kl. 10.00 Gudstjeneste med Team Tale
SE MERE PÅ:

facebook.com/betania.kirkecenter
www.betania.dk

Husk årets Sommercamp er d. 11.-17. juli 2020, når du planlægger sommerferien

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


