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Januar 2023 

Kære venner! 

Godt nytår! 🎉 Vi håber, at I alle er kommet godt ind i 2023 og er klar til et nyt år i fællesskabet i 
Bethania og i det, der ellers følger med i jeres liv. 

Bedeuge	2023	
I uge 2 deltager vi i Evangelisk Alliances Bedeuge sammen med vores venner fra de andre kirke- og 
trosfællesskaber i Herning. Programmet ses herunder. Tirsdag aften er vi værter i Bethania. 
Velkommen til bønsfællesskabet! 
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Information	om	renovering	tirs.	d.	17.	januar	
Dette år er spændende, da vi i uge 3 begynder på renoveringen af Bethania. Det kommer til at 
foregå i forskellige etaper, og første etape er Caféen. Det bliver for omfattende med en længere 
gennemgang af planerne her i nyhedsbrevet, men til mødet tirs. d. 17. januar vil der være 
information om, hvad der ligger foran os. Der vil også blive indsamling til projektet denne aften. 
Kom endelig den tirsdag og hør nærmere! 

Giv	en	hånd	med!	
Til renoveringen får vi brug for en hel del frivillige hænder og lidt af din tid. Vi håber, du vil se det 
som en investering i fællesskabet og vores fælles åndelige ”hjem”. Når der er praktiske opgaver, 
der skal løses i forbindelse med renoveringen, følger der forplejning med - så du skal ikke smøre 
madpakke for at lægge nogle timer i Bethania.  

Første gang, der bliver brug for hjælp er allerede på fredag d. 13. jan, hvor der bliver leveret 
akustiklofter til Bethania, som vi gerne skal have båret ind i nordfløjen - der er ca. 450 plader - så 
det vil være fint med en del hænder - så hvis du har lidt tid fredag eftermiddag ml. kl. 15 og 17, så 
mød bare op og giv gerne Morten Krægpøth besked. 

Lørdag d. 14. jan. vil vi gerne begynde med oprydning og nedtagning af lofter i cafeen. Vi afslutter 
nedtagningen af lofter lørdag d. 21. jan. 
Meld gerne til Morten Krægpøth, hvis og hvornår du har mulighed for at hjælpe. 
Man kan også skrive i kommentarfeltet til opslaget på Facebook på ”Indre Mission Herning - 
Social”, hvis man har mulighed for at hjælpe. 

”Ønskekoncert”	tirs.	d.	14.	februar	
I vinterferien i uge 7 er der tirsdag aften d. 14. feb. ”Ønskekoncert” i Bethania, hvor Marianne 
Kring sætter sig ved klaveret og spiller op til fællessang ud fra de ønsker, der kommer fra aftenens 
deltagere. Kom og få støvet din gamle yndlingssang af - eller den sang, du synes, vi aldrig synger i 
Bethania. Velkommen! 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Marianne Kring  Esbjørn Held Nørgaard  Lene Laugesen 

Bente Nykjær  Benny Ringgaard Poulsen   Birgit Baun   

Birgit Knudsen 


