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Programudvalget
Ved det sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af et par repræsentanter fra Programudvalget. De fortalte
lidt om deres tanker omkring indhold og variation af vores Bethania-møder.
De modtager altid gerne forslag til talere, emner og indhold i øvrigt, så har du idéer, må du endelig lade
dem høre om dem. Du kan henvende dig til Kristian Sangill.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne give al mulig ros til udvalget for deres store og velovervejede arbejde,
generelt har vi en god kvalitet i forkyndelsen i Bethania. Det er en stor og vigtig opgave, de løfter. Husk dem
gerne i jeres forbøn.

Bethania-lejren
… bliver en realitet! Tak for det "
%! Lejrudvalget består i skrivende stund af Marie Svinth Olesen, Esbjørn
$
#
Nørgaard, Jakob Blæsbjerg og en fra IMU. Det er et godt udvalg, men ikke et stort udvalg, derfor er der
rigtig god plads til, at du henvender dig til Jakob Blæsbjerg, hvis du har mulighed for at give en hånd med
for at få Bethania-lejren op at stå.

Teenklubben
Her er muligheden for at komme til at hænge ud med de unge!
Teenklubben har en dejlig stor flok teenagere, som gerne vil lave sjov og spas sammen, men som også
gerne vil stille spørgsmål til, udforske og vokse i troen på Jesus.
Der er for tiden brug for et par ekstra ledere, gerne både en ung leder og en mere moden leder (det
betyder, at vi alle er i målgruppen &
)). Henvend dig direkte til en af teenklublederne (Tinna Nørgaard) eller
(
'
til Birgit Knudsen, hvis du har mulighed for at give et nap med i Teenklubben.

Portnerlejligheden og rengøringsjob
Portnerlejligheden bliver ledig i løbet af vinteren, og rengøringsjobbet i Bethania er
ligeledes ledigt! Rengøringen drejer sig om 23 timer pr. måned. Der kommer snart et
opslag om både lejligheden og rengøringsjobbet. Tænk gerne over, om der er nogle, du
skal have opfordret til at søge lejligheden eller jobbet.

TAK!
Til sidst en stor TAK til koncertudvalget og alle de mange frivillige, der gjorde en indsats for at koncerten
med Oslo Gospel Choir blev en vellykket aften. Det var en aften, der bare spillede på flere planer!
Og den Messias er vores frelser! Halleluja!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

