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April 2022 

Kære venner! 

Tak for sidst til Årsfesten, det var en skøn aften med god opbakning og positive indspark til vores 
fællesskab. 

Bestyrelsen	har	konstitueret	sig	
Der er ikke meget nyt under solen. Konstitueringen blev, som følger: 

Formand:   Marianne Kring 
Næstformand:  Esbjørn Held Nørgaard 
Sekretær:  Birgit Knudsen 
 

Hele bestyrelsen glæder sig til at tage fat på opgaverne - og måske kommer vi en gang imellem og 
beder jer om hjælp til noget, det håber vi, I vil tage godt imod. 

Kaffeabonnement	
Paul Kristensen (kasserer) opfordrede til, at man betalte sit kaffeabonnement for 2022 til 
Årsfesten, men fik du det ikke gjort der, kan du gøre det på MobilePay 17001, skriv 
Kaffeabonnement i emnefeltet. Prisen er 350 kr.  

Priser	for	leje	af	Bethania	
Priser for leje af Bethania er blevet ændret på nogle punkter. Den væsentligste ændring er, at det 
er blevet billigere for Bethanias bidragsydere at leje Bethania. 

Bethania-lejr	2023	
For nylig var vi på Bethanialejr for første gang i 3 år! Det var skønt at være afsted sammen på 
tværs af aldersgrupperne. Gik du glip i år, eller vil du opleve det igen, så sæt X i kalenderen d. 10.-
12. marts 2023! 

Støtte	til	Ukraine	
Der har været afholdt et møde mellem en del kirker, kirkelige organisationer og et par 
repræsentanter fra kommunen om, hvilke tiltag der kan ydes, når flygtningestrømmen fra Ukraine 
kommer her. Indtil videre kender ingen opgavens omfang. Vi har fra Bethania meldt os klar, hvis 
vores fællesskab kan byde ind med noget. Foreløbig er vi blot i venteposition. 

Debatspørgsmål	fra	Årsfesten	
Nedenstående spørgsmål, som blev drøftet ved kaffebordene til Årsfesten, kan man vælge at 
drøfte en aften i bibelgruppen, eller hvor man ellers mødes nogle stykker. Brug dem frit! 

1. Ib siger: ”Er der nogen der har set Hans her på det sidste?” Hvad gør du? 
2. Vi vil gerne, at Bethania er som en dagligstue, hvor man føler sig velkommen. Hvordan sker 

det? 
3. Hvad kan min sidemand gøre for at styrke fællesskabet i Bethania? 
4. Hvordan skaber vi både sociale og åndelige relationer? 
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5. Nævn nogle meget lette tiltag, som min sidemand kan byde ind med. 
6. Jeg føler mig styrket efter en aften i Bethania, når … 
7. Du er kommet til møde for første gang i meget lang tid. Hvordan ønsker du de andre her i 

gruppen reagerer i aften og i de kommende uger?  
8. Indre Missions vision: Lede til Jesus, leve i Ham – Hvad ønsker jeg, at min sidemand gør? 

Endelig vil vi ønske jer en glædelig påske! Håber, I alle bliver fyldt af opstandelseshåb og -jubel! 
Jesus kunne ikke holdes fast af døden! 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Marianne Kring  Esbjørn Held Nørgaard  Lene Laugesen 

Bente Nykjær  Benny Ringgaard Poulsen   Birgit Baun   

Birgit Knudsen 

 


