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Betania - et fællesskab med Jesus blev indviet foråret 2014. Huset 
er dels en renovering af det gamle Bethania og dels en ny fløj. For-
ud var der gået mere end 10 års drøftelser og forundersøgelser. 

De forskellige Indre Missions fællesskaber i Odense ønskede mere 
tidssvarende rammer for arbejdet. For at opnå dette besluttede 
man at sælge de tre gamle huse og flytte sammen i et nyt fælles-
hus. I processen viste det sig, at den bedste løsning var at lave om
- og tilbygning af et af de gamle huse, det centralt placerede Be-
thania.  

Det nye fællesskab fik navnet: Betania - et fællesskab med Jesus. 
Huset blev hurtigt fyldt med frivillige aktiviteter og arrangementer 
for alle aldersgrupper. Se www.odenseim.dk for opdatering. 

En vigtig del af projektet var finansiering. Hele projektet kostede 
16.8 mio. kroner. En del af dette beløb blev dækket ved salg af de 
to andre bygninger som Indre Mission ejede i Odense, samt en 
bygning i Otterup. Desuden var der i årene før om– og tilbygningen 
indsamlinger og aktiviteter for at skaffe penge til projektet. Vi har 
stadig et lån på omkring 4 mio. kr. Ca. 85 personer har sagt ja til 
at være med til at finansiere lån, drift og aktiviteter ved at blive 
faste givere. 

Nogen af vores faste givere er flyttet eller faldet bort. Samtidig har 
vores hus brug for løbende vedligeholdelse og de forskellige aktivi-
teter har brug for midler til deres arbejde. Derfor vil vi spørge dig, 
om du vil hjælpe Betania – et fællesskab med Jesus. Vi har brug 
for flere faste givere. 

At være fast giver er den bedste måde du kan støtte Betania på 
økonomisk. Du kan vælge at give et valgfrit fast beløb hver måned 
eller du kan vælge at oprette et gavebrev. Månedsgaven kan opsi-
ges når som helst og giver skattefradrag op til 15.600 kr. pr. år. 
Gavebrevet gælder i mindst 10 år, giver skattefradrag og kan laves 
på beløb op til 15% af din årlige bruttoindkomst - dog uanset ind-
tægt op til 15.000 kr. 

Kontakt kasserer Bjarne Christensen, som gerne vil hjælpe dig 
med det praktiske: bjarne_christensen@hotmail.com, 21138225. 
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 Opret månedsgave til 

Betania – et fællesskab med Jesus 

Månedsgaven er en ordning, hvor du kan give et fast beløb til Be-
tania – et fællesskab med Jesus hver måned, eller fx hvert kvar-
tal.   

Fordelen ved månedsgaven er, at når man én gang har truffet en 
beslutning om, hvor stort ens bidrag skal være, kan man lave en 
aftale via betalingsservice. Så bliver beløbet automatisk overført 
fra din konto til Betania hver måned, så længe du ønsker det.  

Hvor meget du ønsker at støtte med og hvor længe, er op til dig. 
Du kan også regulere beløbet undervejs, hvis din indtægt ændrer 
sig.   

Gaver, som du giver via månedsgaven, kan trækkes fra i skat op til 
15600 kr. pr. år. Betanias kasserer hjælper gerne med information 
om skattereglerne. 
 

Aftale om månedsgave til Indre Mission i Odense 

Betania – et fællesskab med Jesus 

Beløb pr. måned - hele kr.:  ......................................................  

Eller beløb pr. kvartal - hele kr.:  ...............................................  

Navn:  ....................................................................................  

Adresse:  ................................................................................  

Postnr.:  .................................................................................  

By:  ........................................................................................  

Telefon:  .................................................................................  

Email:  ...................................................................................  

CPR eller givernr.:  ...................................................................  

Dato  ...................  Underskrift  ................................................  

Underskrift, IM i Odense  ..........................................................  

 

Du skal selv aftale med din bank, at beløbet automatisk overføres 
til Betanias konto: reg.nr. 1551, kontonr. 4355199495. 


