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Januar 2022 

Kære venner! 

Gennem de seneste måneder har vi arbejdet med forskellige sider af vores Bethania-fællesskab, 
dels foranlediget af nogle tanker og idéer, som Tænketanken er kommet frem med. Kig med 
herunder og lad dig inspirere: 

Forslag	til	aktiviteter	i	Bethania	-	
som	kan	fremme	det	gode	fællesskab!	

• Livlig lørdag med spisning i private hjem. 
• Konkrete arbejdsopgaver/arbejdsfællesskab – også med IMU. 

F.eks et stort loppemarked, hvor vi inviterer ind i Bethania (og/eller ude). 
Fællessang fra Højskolesangbogen, (som med Katrine Muff i Hvide Sande), koncerter, 
rengøring af Bethania… 

• Brætspilseftermiddag med kaffe i Bethania (ta’ selv brød med). F.eks. en søndag 
eftermiddag. 

• Hvem vil med på tur? F.eks. en søndag eftermiddag. 
• Læsegrupper (litteratur) 
• Debattere emner, evt. snak ud fra samtalekort. 
• Bedegrupper 
• ”Nørkle-aftener” i private hjem - er sat i gang! 
• Café - en formiddag med kaffe, snak, spil, andagt – er sat i gang.  
• Gåture f.eks torsdag aften, mens børn er i klubber, (men for alle). 
• Kurser/foredrag for ægtepar, forældre… f.eks. en lørdag. 
• En lørdag for kvinder med oplæg, workshops mm.  
• ”Mandehørm” f.eks. en lørdag formiddag om måneden. 
• Sportsaktiviteter for alle på MkF.  
• Hvem vil med i biografen, fodboldgolf, bowling… 
• December-hygge! Lave konfekt, bage småkager, dekorationer… 

Facebook er et godt sted at skrive om spontane aktiviteter! 
Brug ”Indre Mission Herning – social”. 

Du er meget velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen, hvis du har lyst til at sætte en aktivitet i 
gang. Kan også være en helt anden idé end de nævnte. 

⭐⭐⭐ Bethania-lejr	d.	11.-13.	marts					⭐⭐⭐	
Tredje gang er lykkens gang! Vi er nu så optimistiske, at vi tror på, at vi i år lykkes med at 
gennemføre en Bethanialejr på Frøstruphave Efterskole. Vi har faktisk ikke været på lejr sammen 
siden 2019, så helt ”lejr-træt” er du nok ikke. Lad os sætte hinanden stævne denne weekend og 
nyde fællesskabet på mange niveauer og i mange forskellige aldre. Tilmelding senest d. 28. feb. på 
bethanialejren@gmail.com Kom frisk! 
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Kandidater	til	bestyrelsen	
Vi forventer at afholde Årsfest i Bethania d. 15. marts og dermed også generalforsamling. Der er 
igen mulighed for at melde sig selv eller foreslå en anden som kandidat til bestyrelsen. Forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Marianne Kring  Esbjørn Held Nørgaard  Lene Laugesen 

Bente Nykjær  Benny Ringgaard Poulsen   Birgit Baun   

Birgit Knudsen 

 


