
1 
 

Beretninger fra Betanias arbejdsgrene 

Generalforsamling 10. juni 2021 

 

Eftermiddagstræf v/ Else Høj Stougaard 

Sidste år nævnte jeg, at det var med stor taknemlighed til Gud, som havde hørt vores bøn om at sende nogle 

flere til vores eftermiddagstræf, og så i år har vi været nødt til at lukke ned på grund af Corona. Vi har haft 2 

møder i foråret og 3 i efteråret. 

Der har ikke været så mange til vores møder på grund af Corona, men det har været nogle dejlige møder, og 

de har hygget sig i hinanden selskab. Jeg er taknemlig for, at bestyrelsen var positiv over, at jeg fik mulighed 

for at køre ud til alle dem som kommer til vores eftermiddagstræf med en blomst. 

Desværre er der flere som ikke har mulighed for at køre bil længere og en enkelt er kommet på plejehjem. 

Vedkommende som er kommet på plejehjem var rigtig god til at fylde sin bil op på vej til Betania. Vi står 

også i den situation, at vi sagens kunne bruger nogle flere til at hente de ældre, så det er en opfordring til jer 

alle - om I har mulighed for det. 

Vi starter op efter nedlukningen med eftermiddagstræf i caféen d. 8. juni. Velkommen! 

 

Krea-café v/ Marianne L. Jakobsen  

Vi mødes første tirsdag i måneden, hvor vi er i caféen fra kl. 13 til kl. 17. Desuden ca. to lørdage hvert 

halvår fra kl. 11. Vi samles om krea ting- som vi selv har med. Vi hjælper gerne hinanden, kommer 

med gode ideer og erfaringer. Alle er velkommen i det tidsrum de har tid/ lyst til. Man er også meget 

velkommen, selvom man ikke vil lave krea ting. Der er altid kaffe og kage til alle, der kigger forbi. 

Krea er en god mulighed til at invitere familie, venner, kollegaer, som ikke er vant til at komme 

i Betania. Og kreasamlingerne fungerer netop både som mødested for nogle af os fra Betania, som 

gerne vil lave noget sammen, og for nogle, som har en lidt mere perifer tilknytning til huset. Det er 

godt at have en fælles interesse at mødes om og samtidig være en del af huset Betania.  

 

DFS på Fyn v/ Lillian Kjær 

Et anderledes år i DFS er forhåbentlig snart en fortid. Det har været et år med aflysninger, skuffelser og 

svære beslutninger. Særligt fordi vores beslutninger har konsekvenser for vore børn. 

Børneklubberne har i perioder lukket ned. Børneklubberne, som for mange børn er et pusterum, et åndehul, 

et sted med nærvær og kærlige voksne. Et sted, hvor man kan komme og være den man er, enten sammen 

med kammerater, eller andre børn man ellers ikke ville møde. Børneklubben er et sted hvor Guds kærlighed 

til det enkelte og unikke barn bliver forkyndt, hvor særligt er det ikke lige? Og hvor er det lige dette ellers 

sker? Særligt, hvis man ikke er vant til det i den familie, man kommer fra.  

Derfor er det også en stor sorg for lederne ikke at have denne ugentlige kontakt med børnene. Den helt 

særlige kontakt med børnene har vi også på vores lejre (weekendlejr og sommerlejr). Det var hårde 

beslutninger at tage, da vi så os nødsaget til at aflyse dem. Ligeledes med vores ”store legedag”/gospeldag. 

Når det så er sagt, så kan det nemt regnes ud, at ingen af vores kredsarrangementer er blevet gennemført det 

forgangne år. Men vi vender stærkt tilbage – heldigvis. 

Ungledertræningen er blevet gennemført, dog lidt kortere end planlagt. Der deltog en pæn flok på 11 unge 

mennesker. Vi glæder os fortsat over at have en børnekonsulent. Frederik har været meget kreativ og aktiv i 

fht forkyndelse online, og haft kontakt og givet støtte der, hvor der har været brug for det. 
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Mandagsbøn v/ Ida H. Harboe 

Hver anden uge har vi haft åben for mandagsbøn – også gennem hele perioden med corona – dog med pæn 

afstand. Vi er en lille fast gruppe som mødes i lige uger en times tid sidst på eftermiddagen. Derudover 

deltager tre personer (på Ellen Simonsens initiativ), som også er en vigtig del af bedefællesskabet. De sidder 

hver især hjemme hos sig selv og beder på samme tidspunkt, som os andre. Alle har mulighed for at sende, 

og modtage bedeemner. De sendes til Else Marie, som samler alle takke- og bedeemner, og sender dem ud 

til alle, inden vi går i gang. 

Hos os har vi vand på bordet og tændte stearinlys. Vi skiftes til at holde en kort indledning, derefter ti 

minutters stilhed. Resten af tiden bruger vi på tak og bøn, og afslutter med at bede velsignelsen og fadervor. 

Jeg tror, vi alle har haft god gavn af at kunne mødes på den ene eller anden måde under coronaen, og på 

denne vis være med i et bedefællesskab. Gud har givet os et løfte om, at hvis vi beder, så får vi. Jeg må sige, 

at vi gang på gang erfarer, at Gud er fantastisk gavmild, til stor velsignelse for alle parter. 

Nu, hvor der bliver åbnet mere op efter coronaen, håber vi at flere dukker op eller vil være med hjemme hos 

sig selv. Kontakt mig gerne inden på tlf: 20781511 

 

IMU v/ Esben Kirkegaard Jensen og Anne Reuss Schmidt 

Vi begyndte året 2020 med forhåbninger om: spændende forkyndelser, lejr på Ærø, kollektiv uge, fælleslejr i 

efterårsferien mv. Det blev et helt andet år, men stadig givende for vores fællesskab. Forårets tema var ”I 

relation til...”, hvor vi nåede at få tre forkyndere forbi. Hovedessensen af det halvårs tema var, at vi møder 

forskellige mennesker i vores liv, som vi bygger en relation med. Vi blev klogere på, hvordan vi agerer over 

for kristne med anden teologisk baggrund, udstødte, familien mv. En IMUer tog teten og fik sat Zoom 

møder op om onsdagen, så vi fortsat mødtes, hver for sig – det blev vi ved med, indtil vi måtte mødes igen. 

Alle IMU’erne blev også opfordret til at komme med små ’dryp’ fra deres hverdag på vores facebook-

gruppe, så man på den måde kunne følge med i hinandens hverdag på afstand.  

Efterårets tema var ”Styr dig!”. Hvad bliver du ufrivilligt påvirket af? Hvad må Gud bestemme? – var nogle 

af spørgsmålene, vi fik svar på. Vi mødtes fysisk indtil december og havde fire forkyndere forbi, da et par 

stykker aflyste. Der har været god opbakning til at mødes fysisk. Det har været tiltrængt at møde nogle 

mennesker, bede sammen og synge lovsange.  

Forårets tema er ”Bøvl med bibelen” og vi har forsat med online møder hver onsdag, hvor der har været god 

opbakning og ”fremmøde”. Flere af talerne har heldigvis været med på at tale online, så vi har holdt os ret 

tæt på det planlagte program, og de aftener, hvor det ikke kunne lade sig gøre, har mødelederne været 

kreative og fundet gode alternative løsninger. Efter det blev muligt at mødes udendørs som forening, har vi 

både haft et søndags-arrangement og udendørs IMU, og vi glæder os til igen at kunne mødes regelmæssigt 

udenfor zoom. 

I begyndelsen af 2021 holdt vi online generalforsamling, hvor der blev valgt tre nye ind til bestyrelsen, som 

nu består af Esben Kirkegaard Jensen, Anne-Mette Mejer Just, Nikolaj Svinth Storbjerg, Anne Reuss 

Schmidt og Sebastian Olsen.  

 

Teenklubben v/ Simon Hejlskov 

Teenklubben mødes hver mandag aften, hvor vi laver forskellige aktiviteter og hører om Gud og Jesus. 

I efteråret havde vi en fællesaften sammen med juniorklubben fra Sankt Hans. Vi håber, at dette samarbejde 

kan hjælpe til at flere af dem starter i teenklubben, når de er for gamle til juniorklubben. 

Vi er startet op igen - efter corona - her i maj. Vi har desværre ikke været så mange her de første par gange, 

som vi var i efteråret. Men det er stadig tydeligt at teenagerne hygger sig, selvom de kun har være fire. Vi er 

taknemmelig over at teenklubben stadig kører, men beder om at flere teenagere må blive en del af 

fællesskabet. 

 


