BKC UPDATE...
I den kommende tid begynder der at ske lidt mere i Betania, end
der har gjort de sidste par måneder. Stadig er vi under restriktioner og skal selvfølgelig tage de nødvendig forholdsregler og følge de
anvisningger, vi får fra regeringen og sundshedsministeriet.
Vi håber at kommende arrangementer kan gennemføres
så normalt som muligt. Hold øje med kirkens Facebook og
hjemmesside - sker der ændringer pga. coronaen kan det
være enkelte arrangementer må aflyses.
På bagsiden ses en invitation til BBU’s 40 års jubilæums
familiegudstjenestes-fest-dag :)

OPSTART ENCOUNTER

Fredag d. 28. aug. kl. 18.00 i Grindsted på Fuglsøvej 6. v. Maria og
Gert Bjørsted. Softicemaskine, grillmad, drikkelse, konkurence,
bålpandekager og hyggeligt samvær. All inclusive. Encounter giver
denne aften gratis for alle, så tag jeres venner med!

UNGDOMSVELSIGNELSE

Søndag d. 13. september har vi ungdomsvelsignelsesgudstjeneste i kirken. Det bliver under lidt andre forhold end tidligere år.
Det bliver en gudstjeneste, hvor lovsangsgruppen vil synge FOR
os, og hvor vi ikke selv må synge med - for på den måde at kunne
få plads til flere i kirkesalen/caféen. Vi regner med en del gæster
og derfor vil gudstjenesten desuden blive livestreamet i saloonen
i kirkens kælder samt multirum 1. Så kom endelig og fej’r de unge
denne dag - vi skal nok finde plads til alle.

AUG
SEPT
2020

GUDSTJENESTER
Søn. 23. august kl. 10 Gert Bjørsted
Søn. 30. august kl. 10 BBU 40 års jubilæum
Søn. 6. sept. kl. 10 Morten Patrzalek
Søn. 13. sept. kl. 10 Ungdomsvelsignelse
Søn. 20. sept kl. 10 Christina Leinum
Søn. 27. sept kl. 10 Dave Richards
Søn. 4. oktober. kl. 10 Vlado Lentz
BETANIAS FACEBOOK SIDE:

https://www.facebook.com/Betania.KirkeCenter/

BETANIAS YOUTUBE KANAL:

https://www.youtube.com/user/BetaniaKirkecenter/

HANS BERNTSEN

MISSION
I BØRNEHØJDE

Onsdag d. 16. september kl. 19.00 får vi igen besøg af Hans
Berntsen. Så inviter gerne venner og bekendte, der kunne
være interesseret i dette arrangement - eller som har brug
for en berøring af Gud.

LØVHYTTEFEST

DAVE RICHARDS

Søndag d. 27. september får vi besøg af Dave Richards fra England,
hvis corona restriktionerne tillader det til den tid...

VLADO LENTZ

Søndag den 4. oktober får vi besøg af Vlado, der er kendt fra programmet ‘Politijagt‘. Han vil desuden holde foredrag i kirken i løbet
af uge 40. Mere info om det kommer senere.

Og ellers er de fleste arbejdsgrene i kirken åbnet op igen, så
hold øje med de medier, hvor I plejer at finde informationer.
Må Gud velsigne jer!

GENERATIONSGUDSTJENESTE

Betanias Børne- og
Ungdomsforenings
40 års jubilæum

Vores maskotter Max og Mini er lige nu
ved at planlægge en tour Danmark rundt

Mission Uden Grænser

hvor de sammen med Onkel Nicki, vil besøge landets kirker,
for at investere i børns tro og lave mission i børnehøjde.

ALLE kan gøre en forskel

Vi præsenterer ”Kongebørn”-generationsgudstjeneste. Gennem lovsang, skuespil, bibelfortælling med pop-up-bog på
storskærmen og masser af god stemning, ønsker vi at alle,
uanset alder, kan gå fra gudstjenesten med en oplevelse af,
at være Guds barn – og med et ønske om, at flere må opleve
hans kærlighed. Vi tror nemlig på at ALLE KAN GØRE EN
FORSKEL – både i vores hverdag, men også for mennesker,
som lever et helt andet liv end os.

har gennem 60 år hjulpet børn, ældre og familier i 6 af Europas
fattigste lande. Vi hjælper børnene gennem uddeling af mad,
hjælp til skolegang, lektiehjælp og vi arrangerer hvert år sommercamps for tusindvis af børn, hvor mange møder Jesus.
Du kan læse mere om os på missionudengraenser.dk

Vil I have besøg af Max og Mini?

Besøget er gratis, men vi vil med stor taknemmelighed foretage en indsamling, som vil gå ubeskåret til vores arbejde
blandt fattige børn i Østeuropa. Ligeledes ønsker vi at opsætte
en lille stand i foyeren.

søndag d. 30. august kl. 10.00
Max og Mini vil med deres sjove og søde personligheder fange
børnenes opmærksomhed og Onkel Nicki vil være bindeled
mellem maskotterne og forsamlingen. Han vil ligeledes være
fortælleren af fortællingen om ”Kongernes Konge”.

Udstyr:
Vi har brug for tilkobling til kirkens lydanlæg og projektor.

Onkel Nicki / Nicki Jakobsen

Nødhjælpskoordinator
Søndag d. 30/8 fejrer vi 40 års jubilæum ved en festgudstjeneste.
njakobsen@missionudengraenser.dk
Det bliver en gudstjeneste for hele familien hvor Missions
grænser
Tlf. 22 83 uden
35 44
bl.a. deltager med deres maskotter Max og Mine.

Efter gudstjenesten giver BBU
og kage, og der vil også være
Missionkaffe
Uden Grænser
Blåhøj Stationsvej
7330 Brande
mulighed for at købe forskellige
ting27,ved
Missions uden grænsers cafe.
missionudengraenser.dk

mugdk
mission.uden.graenser
Derud over vil der være forskellige
aktiviteter som bl.a. hoppeborg.
post@missionudengraenser.dk
Så sæt også eftermiddagen
af til fællesskab og hygge.

BOOKING

Lørdag d. 19. september kl. 13.00-17.00 i Betania afholder
Brobyggerne Løvhyttefest / Takkefest. De får besøg af
Christina Leinum (der også taler i kirken d. 20/8).
Christina er leder for den Internationale Kristne Ambassade i
Jerusalems danske afdeling.

