
 

Velkommen til eftermiddagstræf 
Et tilbud til alle – yngre som ældre - der hellere vil samles 
om eftermiddagen end om aftenen. 
 

2. tirsdag i måneden og altid kl. 14.30 – 16.00. 
Vi serverer kaffe og te med tilbehør á 15 kr. 

Altid brød til diabetikere. 
 

Der er teleslynge i lokalet, direkte adgang for             
kørestolsbrugere og gangbesværede.  
Handicapparkering lige uden for døren.  
 

Det er tilladt at parkere med gyldigt parkeringskort på  
P-pladsen bagved Betania.   
Bemærk! I Ryttergade er der nu 1 times parkering til kl. 20.                             

Nogle busser holder i Hans Mules Gade ved Politigården          
og Koncerthuset. Det er 3-5 min. gang fra Betania.        
Letbanen har stoppesteder ved ODEON og Albani Kirke. 
Følg med på Fynbus og Letbanens hjemmesider. 

 

Vi tilbyder også transporthjælp 
hvis du ikke selv kan skaffe kørsel. Pris 30 kr. 
Kontakt Grete Ringsmose  
på tlf. 40 37 23 96   
 

Betania er en del af Indre Mission 
 

Kontakt: 
Else Stougaard  Tlf. 26 50 48 76 
Grete Ringsmose Tlf. 40 37 23 96  
Annette Magnussen  Tlf. 29 84 90 14 

Bjarne Buchhave Tlf. 30 50 75 97 
 

 

Du kan høre telefonandagten i App 

på mobil, tablet eller iPad og stadig 

på telefon: 70 300 150 

       

Ef ermiddagstræf 

Forår 
2023 

Betania        
Ryttergade 3  

5000 Odense C 
Velkommen                                         

til eftermiddagstræf i "Betania".                  

Her kan du mødes med andre          
i et dejligt fællesskab.                       
Vi vil synge sammen,                      

have besøg af en gæst,                     
som har noget på hjerte         

eller se et billedforedrag                                
om spændende ting eller lande.                   

Mødet varer ca. 1½ time             
inkl. et lækkert Kaffebord.                  

"Betania" er en                                 

Folkekirkelig forening.                              
Der er handikapparkering og        
let tilgængelighed i stueplan.    

Du er også velkommen! 

 

 



Til eftertanke 
 Lille på den gode måde.  

Min datter på 5 år spurgte mig en dag, vi var ude at køre, efter 
sangen med "Jeg er lille på den gode måde". Dette er en del af 
mellemstykket på Arvid Asmussens nye album "Katedral".  Mel-
lemstykket lyder "En del af noget større, jeg er lille på den gode 
måde. Universets Herre, du er større end jeg troede". Jeg tror ik-
ke, min datter har tænkt det store om selve sangen ud over, at 
teksten lyder: "at være lille på den gode måde", og at sangen har 
en dejlig rytme. Men jeg synes, at selve denne lille del er vildt 
inspirerende. Jeg er netop skabt lille, jeg kan ikke meget i mig 
selv. Gud ønsker, at jeg skal være en del af et fællesskab. Gud 
har givet mig nogle kræfter til at gøre et stykke arbejde, men mit 
arbejde er ikke meget værd, hvis ikke der er nogen til at opdage 
det.  
Netop fællesskabet er noget af det, vi i bestyrelsen arbejder rig-

tig meget med i år. Vi oplever, at vores fællesskab er ramt efter 

flere nedlukninger med corona. Nogle er blevet syge, andre har 

fået sværere ved at komme afsted til møderne af forskellige 

grunde. Derfor arbejder vi ekstra ihærdigt på, hvordan vi igen 

kan være med til at styrke det fællesskab, der er i Betania – et 

fællesskab med Jesus. Vi ønsker, Betania skal være et sted, hvor 

der er plads til den enkelte; et sted, hvor du må opleve at blive 

set og mødt, og hvor der samtidig vil være plads til den gode for-

kyndelse. Vi ønsker at få flere med i fællesskabet, -blive en del af 

det større vi er sat på jorden til at være en del af,  -til at opleve 

den store Gud, som har givet os så meget. Vi har brug for dig, og 

vil ikke undvære dig i vores fællesskab. Her kan lille mig bruges 

til at se, hvem der mangler og prikke til dem, invitere dem med 

igen og sige "jeg savner dig". Hermed er en lille opfordring sendt 

videre.                                                                        

     Else Grønkjær, formand for Betania 

Forår 2023 
 
 

9/5 Udflugt til                       

Lis og Jens Holger Madsen. 

Vi kører kl. 13 fra Betania.  

Tilmelding til Else Stougaard 

på tlf. 26 50 48 76 

13/6 "Præsten og diktatoren". Om den østtyske præst 

Uwe Holmer. V/ sognepræst Kim Nielsen Legarth,           

Haderslev. 

10/1 "Kong David". V/ fritidsforkynder 

Knud Hindbo Dideriksen, Vejle.  

14/2 "Erindringens kunst". V/ pens. 

missionær Arne Nørgaard, Herning.  

11/4 "De holdt fast ved… 

ApG 2.42". Missionær & 

Seniorkoordinator Bjarne 

Hvidberg, Tistrup.  

14/3 "På vandring". Kitzi Lindberg, Odense. 

Medlem af bestyrelsen.  


