
Praktiske informationer: 

 Der er ikke tilmelding til dagen – du møder bare op. 

 Det er muligt at deltage kun en del af dagen, hvis du ikke har 

tid, lyst eller kræfter til at være med til det hele. 

 Betaling for mad sker på dagen kontant eller med MobilePay. 

 Til måltiderne serveres vand; sodavand kan købes. 

 Bethesdas adresse: Rømersgade 17, 1362 Kbh. K  

Israels Plads v. Nørreport Station 

 

Priser for voksne:        (Børn under 15 år gratis) 

Frokost 30 kr 

Kaffe og kage under stormødet 20 kr 

Aftensmad (pizza) 40 kr 

 

 

 
Peter Hauge Madsen er sognepræst ved Skt. 

Nicolai Kirke i Rønne.  

 

Bibeltimerne holdes ud fra to af Jesu lignelser. 

1. bibeltime:  

”At miste, finde eller blive fundet”. Luk. 15, 1-10 

 

2. bibeltime:  

”Størst er kærligheden”. Matt. 18, 23-35 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte: 

Else Lawrence, 25 78 00 64, else.lawrence.68@gmail.com 

 

Københavns Indre Mission-dag 

Stormøde 

Bethesdas fødselsdag 
 

Lørdag den 26. september 2020 i Bethesda 

 

 

Alle er meget velkomne! 



Program for dagen 
 

Sognepræst Peter Hauge Madsen fra Rønne holder to bibeltimer og taler til stormødet. Se mere info på bagsiden. 
Bibeltimerne kan høres uafhængigt af hinanden, og du er velkommen til kun at høre den ene af dem. 
 

Du vælger selv, hvad og hvor meget du deltager i.  

 

Undervejs hjælper vi hinanden med at rydde op efter måltiderne. Hvis du også vil hjælpe med at gøre klar til spisning, er du velkommen. 
 
 

11.00-11.45 Velkomstfrokost med tid til hygge og snak 

11.45-12.00 Vi hjælpes ad med at rydde op 

12.00-12.30 Fælles velkomst med andagt og bøn for dagen  

Forskellige aktiviteter for børn.  

De vil afhænge af antal og 

alder af de fremmødte børn.  

 

Nærmere information gives på 

dagen. 

12.30-13.10 Bibeltime 1 

”At miste, finde eller blive 

fundet” 

 

Kreativt værksted 

 

Bønnevandring i 

Dyrehaven  

 

Vi tager S-toget og er 

tilbage senest kl. 15. 

Egenbetaling for S-tog. 

13.20-14.00 Bibeltime 2 

”Størst er kærligheden” 

14.00-15.00 Hygge for alle aldre i nærliggende park med gåtur, snak eller havespil 

15.00-17.15 STORMØDE som begynder med kaffebord kl. 15 – 15.30 

Vi fejrer Bethesdas fødselsdag  

Tale v. Peter Hauge Madsen 

Emne: ”At vandre på Guds vej”, Sl. 32,8 

 

Børneprogram under en del af mødet 

 

17.30 Aftensmad: Pizza, bestilles i starten af stormødet  

18.00-?? Hygge for dem som har mere tid og energi: Spil, film, snak, kaffe, ... og hvad vi ellers finder på.  

 


