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Hvor skal vi hen? Hvad drømmer vi om for Betania? 

Tanker og overvejelser fra drøftelse på fælleslejr 2022  

Kristussynlighed 

• Bære troen synligt på kroppen – markører 

• Tid til pauser – Kristus kommer til syne, når vi taler sammen 

o Opnormering af det mellemmenneskelige – tid til snak, trosværen/menneskeværen 

Frivillighed 

• Oversigt over opgaver – til møder, teenklub m.v. 

• Oversigt over fællesskaber, man kan hjælpe og deltage i 

• Hvordan spørger man folk om at tage en opgave som frivillig uden at presse på? 

o Spørge individuelt: Hvad kan/vil du? 

▪ Det er let at gemme sig i plenum 

• En mere løs tilgang til opgaver – OK med købekage/lavere krav. Teenledere skal ikke nødvendigvis 

være unge. Sænk forventningerne, gør det mere overskueligt at hjælpe 

Åbent hus for hele Odense 

• Invitere lokale til vores arrangementer – folk i nabolaget 

o Måske særligt til fællesspisning 

• Uddele flyers om, hvad der sker i huset – på gågade og i postkasser 

• Velkomstaften til omkring-boende 

Børn til møderne 

• Inddrage børn i salen – fremføre sange, tegninger m.v. 

• Prøve at fjerne bordene foran stolene i den lille sal og sætte legetøj i stedet – det er OK med børn 

Udenoms aktiviteter – sport m.v. 

• Kommunikationskanal – sms tråd/facebook – på tværs af IMU, IM m.v. 

• Lære hinandens interesser at kende - hobbyaften 

Mødeformer og struktur – mødeaften 

• Mødeaften samme aften – nye muligheder for overgangen  

• Mere mad – fx spisefællesskab til start og derefter gå hver til sit til møde 

• Kaffe til sidst 

• Socialt på tværs efter mødet, hvis det holdes samme aften 

Se din næste – ressourcer og energi 

• Hvordan kan man oprigtigt møde og høre, hvad der er brug for? 

• Hvem står med et grundansvar? 

• Turde spørge om folk er OK! 

• Synligt tilbud til par 

• Styrke de små fællesskaber – rum og dybde til at gå ind i det store fællesskab 



2 
 

Betania om 10-15 år 

• Et levende hus 

• Vision: Betania, et hus for alle kristne organisationer i Odense 

• Lønnede medarbejdere til levendegørelse af udadvendte og indadvendte aktiviteter 

• Et samlende kirkehus – fælles aftener mellem IM og LM 

• Hvordan fastholde de unge i Odense?  

• Flere udadvendte aktiviteter 

Gode pauser – tid til snak 

• Variation i mødeform – og mødelederne på kursus 

• Tid til lange pauser – og må gerne være på forskellige tidspunkter på aftenen 

• Missionshuset skal skille sig ud fra kirken – kirkens dagligstue. Plads til mere afslappet mødeform 

og snak 

• Spisefællesskaber til stormøde 

Bøn, medvandring, spisegrupper – på tværs 

• Relationer på tværs! 

• Forventningsafstemning vedr. spisegrupper: Spisegrupper er fedt! Og det skal forklares 

• Social Betania – programlagt. Hvor man hygger sig og lærer hinanden at kende. Samme dag IMU og 

IM. Fx auktionsaften og andre mere sociale arrangementer. 

o Vil gøre overgangene lettere 

Grupperne i huset – samarbejde og støtte 

• Bestyrelserne/lederne af de forskellige grupper har 1-2 møder om året, hvor man drøfter, hvordan 

man kan hjælpe de andre grupper – og hvad man har brug for hjælp til 

• Give støtte til nye bestyrelsesformænd. IM kontakter IMU. IMU kontakter basecamp.. 

• Holde en aften for en anden gruppe i huset én gang årligt: IM holder en aften for IMU; IMU laver en 

aften for Tal Dansk….. 

Fællesskab på Fyn 

• Nyt missionshus for en aften: Man kører ud til møder i andre missionshuse 

• Et fælles formandsmøde – drøfte mulighederne for at hjælpe hinanden 

• Temadag for hele Fyn – og også gerne koble til LM, så flere møder hinanden og samarbejder 

Bønnens plads 

• Mulighed for forbøn – gerne lokale forbedere eller forbøn fra taleren 

• Bedecirkel – melde sig til som forbeder – og med ønsker om forbøn/bedeemner 

• Prioritere bøn til møderne – også undervejs ved mødet: pop-corn, summe-bedemøde, stille bøn, 

ordløs bøn. Måske laminerede kort med ideer til, hvad man kan bede for 

• Offentliggøre nuværende bedemøder 


