Nyhedsbrev fra IM Herning

Januar 2019
Kære venner!
Godt nytår! Vi håber, alle er klar til et nyt år i Bethania.

Årsfest i Bethania d. 12. marts
Vi indbyder til årsfest med generalforsamling og vil gerne opfordre dig til at overveje, om du er
engageret i det rigtige for dig og Bethania. Hvad mener vi lige med det? Du er måske engageret i
en arbejdsgren, du har været i i årevis, måske trænger du til en ny udfordring. Specielt vil vi gerne
have dig til at overveje, om det er denne gang, du skal stille op til en bestyrelsespost?!? Måske for
første gang - eller måske tog du en tørn for år tilbage og kunne godt gi’ den en skalle igen?? Prik
også rigtigt gerne til en anden, du tænker, det kunne være godt at få ind i bestyrelsesarbejdet.

Nye portnere i Bethania
Fra slutningen af januar er der igen 2 portnere i Bethania. Denne gang to unge mænd fra IMU:
Jonas Bruun og Niels Hedegaard. Tag godt imod dem og hjælp dem godt i gang med opgaven.

Ny mand i rengøringen
Fra omkring 1. feb. ca. er en ung, frisk IMU’er, Andreas Christensen, ansat til rengøringen. Tag også
godt imod ham og hjælp ham godt til rette, hvis der er noget, du kan hjælpe ham med.

Udlejning til Herning Kirke
Som nogle allerede har opdaget, har Herning Kirke lejet sig ind i Bethania i foreløbig hele 2019,
mens de får bygget til og renoveret kirkehuset. Det betyder, at man kan støde på ting og sager i
hjørnerne, som ikke plejer at være der. Desuden vil huset være i brug langt oftere end normalt, så
man kan ikke uden videre forvente, at det er ledigt, hvis man hurtigt vil arrangere et møde. Vi
opfordrer til at:
-

Byde Herning kirke velkommen, så de får en god oplevelse af at være i Bethania.
Booke Bethania hos portnerne, hvis du vil være sikker på at kunne bruge det.
Hjælpe hinanden med at få ryddet op efter hvert arrangement, så huset er i orden til de
næste brugere.
Have overbærenhed, når noget fungerer anderledes, end du er vant til eller forventer.
Hjælp gerne med en god løsning.

Velkommen til et fantastisk 2019 i Bethania!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

