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Kære venner! 

Nøglebrikker	til	Bethania	
Hvis du har en nøglebrik til Bethania, skal du henvende dig til Esbjørn Nørgaard på mail 
esbjoern@noergaard.dk, hvis nøglebrikken fortsat skal være aktiv. Nøglebrikker, vi ikke ”hører” fra, bliver 
deaktiveret. Ligger du inde med en nøglebrik til Bethania, du ikke bruger, vil vi gerne have den, så den kan 
blive til gavn andetsteds. 

Plasken,	sjasken	og	tørren	
Bethania trænger til lidt rengøring i krogene. Derfor er der indkaldt til rengøringsdag lørdag d. 25. juni kl. 
9.00 i Bethania. Vi begynder med kaffe og rundstykker. Kom endelig og gør rent sammen med nogle andre 
den lørdag! For at kunne organisere dagen mest muligt effektivt, er der tilmelding til Birgit Baun på mail 
birgitbaun50@gmail.com snarest muligt! Kom frisk!  

Opstartsmøde	d.	9.	aug.	
Efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie begynder vi efterårsprogrammet d. 9. aug. Denne aften 
byder vi hinanden velkommen tilbage efter ferien og rigtig meget velkommen til nye ansigter i Bethania-
fællesskabet. Fritidsansat ved DFS Mette Fuglsang Damgaard, Gjellerup, kommer til en aften med lovsange 
og vidnesbyrd. Kom og vær med! 

Sommerprogrammet	
Gennem sommerferien er der de fleste tirsdage åbent hus i forskellige hjem. Enhver er velkommen til at 
deltage en eller flere aftner, som man kan og har lyst. Programmet ligger i Bethania og kan ses på vores 
Facebookside. 

Den	varme	stol	
… eller rettere den snavsede stol vil blive renset og renoveret i løbet af efteråret, da vi har besluttet at 
beholde stolene i Bethania, selv om vi planlægger et ”brush-up” af lokalerne. 

Undervisningsaften	
Sæt x i kalenderen d. 23. august kl. 19.30.
I bestyrelsen for IM og udvalget for IMU har vi set et behov for en aften med undervisning og debat/tid til 
spørgsmål. En aften, hvor vi i fællesskab ser på ”Hvad vil det sige at være lutherske kristne”, og hvor vi ser 
på teologien/forskelligheder - i forskellige kirker. Nærmere info kommer senere. 

I ønskes alle en rigtig dejlig ferie, hvor du måske får tid og mulighed for at blive tanket op åndeligt set på en 
helt anden måde end ellers. Husk - man kan også deltage i bibelcampings for en enkelt dag eller bare en 
aften. God sommer! 🌻🌼🌞 
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