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Åben Bibelkreds  Formiddags bedemøde 
Åben bibelkreds Vi har kontakt til ca. 14 personer og de fleste kommer meget trofast, og er også 
flinke til at melde fra, så vi ikke er bekymrede for dem.  
Vi har arbejdet med Ap. Gerninger i foråret og Romerbrevet i efteråret og det fortsætter vi med i 
20019. 

Formiddags bedemøde 
Ved disse bedemøder kommer 8 - 10 personer.  
 
Bethaniaaften-udvalget  
planlægger mødet sidste tirsdag hver måned. Det er et møde fælles for IM og IMU. I sommer trådte 
Lisa ud af udvalget, da hun flyttede til Jylland, men i efteråret var vi så heldige, at Inge Hermanns 
sagde ja til at træde ind i udvalget, og nu er Arne Haahr også kommet med. Det er dejligt med nye 
kræfter og særlig dejligt, at IMU nu igen er repræsenteret i udvalget.  
Vi forsøger at have en cafe-aften ved egne kræfter en gang hvert halve år. De øvrige aftener har vi 
en tale på max 30 minutter og lægger ellers vægt på at have tid til samtale om dagens emne ved 
bordene, så vi også dermed kan lære hinanden bedre at kende og berige fællesskabet.  
Vi forsøger at have et overordnet emne for møderne et halv år ad gangen, og her i efteråret var det: 
Sakramenterne: dåb - nadver – gudstjeneste. 
 
Ansvarlige: Jannie Skjerning, Martha Søndergaard, Susanne Jensen, Arne Haahr, Inge Hermanns 
og Tina Vinther.  

Bibelundervisnings-udvalget  
Bibelundervisningsaftner har gennem en årrække været en del af Bethanias program, den første 
tirsdag i måneden. I 2018 otte aftner med bibelundervisning – fem i første halvår og tre i 2. halvår. 
I foråret var der undervisning ud fra Efeserbrevet , og i efteråret undervisning i tre lignelser fra 
Mattæusevangeliet I august var der videoundervisning ved Henrik Højlund. Udvalget modtager 
gerne forslag til bibelundervisningen, bibeltekster og undervisere.  

Ansvarlige: Karin Christiansen, Christian Mølgård, Henrik Boje Jensen 

Gaver  
Niels Christensen overtog opgaven med at indsamling til gaver fra Inger Eriksen i slutningen af 
2017. Der er samlet ind til runde fødselsdage og sølvbryllup, guldbryllup m.v. for personer med 
tilknytning til fællesskabet i Bethania. De indsamlede midler er brugt til køb af tinggaver som bøger 
og blomster samt til køb af gavekort til Bethesdas Boghandel og vores eget bogsalg. 
Jeg har overtaget forskellige remedier fra Inger blandt en bog med fødselsdage og bryllupsdage.  
Bogen er senest blevet ajourført ved et rundspørge i forbindelse med et tirsdagsmøde i 2018. 

Bedemøde inden møderne 
Jeg vil blot sige at man er meget trofast over for bedemøderne. Vi er vel mellem 8 og 14 hver gang, 
og jeg føler mig meget værdsat af dem der kommer, så det er nemt at være mig. Vi der kommer er 
meget glade for det fællesskab vi har i bønnen. 

Ansvarlig: Niels Mølgaard 
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Tirsdagsmøderne 
Der er møde hver tirsdag aften i Bethania, undtaget juli måned. En del af møderne er lagt ud til 
forskellige udvalg, f.eks. Bibelundervisningsudvalget og udvalget for Bethaniaaftener. Disse udvalg 
er med til at sætte præg på den enkelte aften. Men alle aftener er forkyndende og ofte med en taler. 
Det er vigtigt for bestyrelsen, at uanset form og mødeledelse, skal alle altid føle sig velkomne. Der 
lægges vægt på, at der ved møderne er mulighed for at komme med et vidnesbyrd, sangforslag eller 
på anden måde bringe en hilsen.  
Mødedeltagelsen ligger mellem 35 – 50 personer. 
Bestyrelsen er udover tirsdagsmøderne også ansvarlige for møderækken og Bethanialejren. 
 
Ansvarlige: Bestyrelsen: Bente, Kai, Else, Gitte og Karen Margrethe 

Pedelarbejdet 
Vi glæder os over, at vi i fællesskabet i Bethania, kan dele livets håb, der er fremtid og håb. Der er 
kommet nyt vindue i kælder. Vi har fået ny projektor, der lyser lidt bedre. 

Ansvarlige: Herdis og Kai Lund 

Kunst på Væggen  
Det sidste år har vi haft to kunstnere til at udstille. Først Ingrid Fuglset Jensen i foråret, og siden 
Jonna Bjørn her i efteråret. Det er spændende så forskellige billeder vi har haft og de giver også 
forskellige oplevelser til beskueren. Mange har glædet sig over farverne, enkelte har nok også 
fundet at det var lige rigeligt med farver, men alle der har givet sig tid til at se lidt mere på dem, har 
fået lidt at tænke over. 

Ansvarlige: Else Mølgaard og Gitte Rasmussen 

BU  
I Bethanias Unge har vi vores onsdagsmøder i Bethania og til bibelstudier mødes vi nogle gange 
hjemme hos hinanden. Vi er den samme gruppe som sidste år. Siden i sommer har vi haft 
Fundamentet som overordnet emne, og har bl.a. haft aftener, hvor vi har hørt om gudstjenestens 
opbygning, og om bibeloversættelse. Vi havde igen i 2018 en weekendlejr i foråret, og vi var heldige 
at have nogle hyggelige dage i Bethania, og det var dejligt at være af sted med resten af Bethania på 
efterårets Bethanialejr. 

Ansvarlige: Anna Offersgaard, Julie Madsen, Stine Offersgaard 

Fredagsmøderne 
Der kommer godt og vel 30 til fredagsmøderne i Bethania. De fleste er et godt stykke over 70 år. 
 Mødedeltagerne kommer fra Herlev og fra omegnen: Gladsaxe, Smørum, Måløv m.v. -  
Møderne har et lidt andet indhold end aftenmøderne; talerne er mere ovre på det fortællende 
end det forkyndende område.  
Alligevel er det forkyndelse, der går som en "rød tråd" gennem det hele.  
Siden sidst er der sket nogle ændringer på udvalget. 
Henning  Christiansen er jo død og Erik og Inger har ikke så meget overskud, at de kan være med 
længere. 
Dem vil vi savne i udvalget. 
Kai Lund har lovet at være behjælpelig med bl a det tekniske. 
Ivar Laursen har lovet at stå "Stand by" ved mødeledelse o lign. 
På udvalgets vegne Arne og Judy Skjerning 
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Mødelederteam: 
Mødelederteamet har ansvaret for mødeledelsen ved de tirsdagsmøder i Bethania, som ikke er 
bibelundervisnings-aftner og Bethaniaaftener. Vi mødes ca. en gang om året for at give hinanden 
inspiration i opgaven. Vores mål er, at møderne tilrettelægges spændende og varierende, og hver 
aftens tema underbygges bedst muligt. 
I årets løb er vi blevet færre folk i teamet, så vi ønsker at få lidt flere folk med igen. 

Ansvarlige: Tina Vinther, Karin Christiansen, Ivar Laursen og Filip Skjerning 
 

Programplanlægning og trykning af programmer: 
 
Ansvarlig: Kai Lund 
 
 
Bogbord: 
 
Ansvarlige: Gitte Rasmussen og Karin Christiansen 
 
 
Lydanlæg: 
 
Ansvarlige: Kai Lund, Kjeld Laugesen og Søren Madsen 
 
 
Bygning og tilsyn: 
 
Ansvarlige: Ivar Laursen i samarbejde med pedellerne 
 
 
Månedens sang: 
 
Ansvarlig: Filip Skjerning 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


