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Seminariet
Samme år som Bethanias indvielse, afholdte 
Indre Mission et møde i Silkeborg, hvor det  
blev bestemt at rejse et kvindeseminarium  
i Århus. Da det nye seminarium på 
Trøjborgvej stod færdig i 1911, var der  
offentligt indvielsesmøde og senere fælles-
spisning i Bethania. På østgavlen af facaden 
kan der stadig ses en indmuret tavle med 
teksten ”Dette kvindeseminarium er bygget 
i 1910, skænket af Indre Missions venner 
som en 50 års jubilæumsgave til Kirkelig 
forening for Indre Mission i Danmark, den 
13. september 1911. Kristus Jesus er blevet 
os visdom fra Gud.”

Menighedssamfundet
Gennem de næste fire år samledes man 
til møde i Missionshuset, men 1. februar 
1912 indkaldte Frimodt Møller til møde 
i Bethania for at danne et menigheds- 
samfund. De andre indbydere var pastor  
Martin Berg, fiskehandler P. Clausen,  
pedel Jacob Nielsen og Lærer Krogh.

Der mødte 60 mennesker, der dannede 
Sct. Johannes Kirkes Menighedssamfund.

Ved mødet blev der vedtaget et udkast til  
nogle grundregler samt stillet forslag til  
bestyrelse. Inden årets udgang var der 150 
medlemmer i menighedssamfundet, og den 
2. marts 1912 blev det tilsluttet ”Kirkeligt 
Landsforbund af 1911”.

Asylarbejdet
Herefter begyndte Bethania at virke for 
menighedslivet i sognet. Bygningen skulle 
nu både være børneasyl og missionshus,  
og fra starten kom der på hverdage  
omkring 100 børn i huset. Her var de i 
Søster Mettes varetægt, mens børnenes 
mødre gik på arbejde. Asylarbejdet stod  
på indtil 1915. 

Menighedsplejen
Sct. Johannes Sogns menighedspleje,  
som blev stiftet tilbage i 1905, var fra  
starten under  sognepræst og formand for  
menighedssamfundet Frimodt Møllers  
ledelse. I distriktet lavede Menighedsplejen 
indsamlinger, som de efterfølgende ud-
delte i form af naturalier eller penge til de  
familier, hvor der var behov for hjælp. To 
år senere ansatte man en menighedssøster, 
der skulle tage rundt i hjemmet og yde 
hjælp, hvor der var behov. Det blev Søster 
Anne Christine, og hun fi k i 1907 bopæl  
i Bethanias stueetage, hvor man indrettede  
en lejlighed. Senere kom Søster Edith  
Andersen til, inden Menighedsplejen  
omkring første verdenskrig blev flyttet til  
Trøjborgvej 14. Der boede dog alligevel  
en diakonisse i lejligheden mange år frem.

Søndagsskole
Der var på daværende tidspunkt mange børn 
på Trøjborg, og om søndagen samledes der 
således over hundrede børn til søndagsskole 
i Bethania. Fiskehandler P. Clausen var  
forstander, og der var 10-15 søndagsskole-
lærere af alle professioner. Alle fik de ansvar 

Trøjborg og Sct. Johannes Sogn
Trøjborg var i slutningen af 1890’erne et  
udpræget arbejderkvarter, der dog endnu 
ikke var fuldt udbygget. Beboerne arbejde 
typisk på fabrik, eller de var håndværkere  
eller havnearbejdere. En del var også  
selvstændige, og på hvert gadehjørne lå  
der små butikker. Der var rigtig mange 
børn, og i weekenden tog familierne gerne 
ned til stranden, skoven eller ud i deres 
kolonihave.

Overalt var der stor byggeaktivitet, og  
det store antal tilflyttere havde efterhånden 
skabt et behov for en nordligere kirke  
end Vor Frue og Domkirken. Derfor  
besluttede Århus Byråd i 1899 at opføre  
Sct. Johannes Kirke på hjørnet af  
Aldersrovej. Kirken blev tegnet af kgl. byg- 
ningsinspektør Hack-Kampman og arkitekt  
Valdemar Schmidt, og den blev indviet  
i 1905. Hans Otto Frimodt Møller blev  
udnævnt som den første sognepræst i  
Sct. Johannes Kirken, og han var på mange 
måder en initiativrig og vellidt person.

Opførelsen af Bethania
I tiden efter at Sct. Johannes Kirke blev 
indviet, begyndte der et selvstændigt 
menighedsliv ud fra kirken. I løbet af kort 
tid tiltog arbejdet kraftigt, og venner af Indre 
Mission og H.O. Frimodt Møller ønskede 
et sted at samles til møde foruden kirken. 
De rettede henvendelse til Indre Missions 
”Samfundsråd” i Århus, som efterfølgende 
besluttede at bygge et missionshus i 1906. 
Der blev startet en indsamling, og dannet 
et ”Udvalg til opførelse af børneasyl og  
missionshus”. Udvalget bestod af sognepræst 
H. O. Frimodt Møller, pastor Martin Berg, 
tømrermester Arnhof Thomsen og fiske-
handler P. Clausen.

Det nye missionshus blev tegnet af arkitekt 
Frimodt Clausen, og den 27. juli 1907 blev 
grundstenen til Bethania lagt. Året efter 
blev Missionshuset Bethania indviet den  
17. marts 1908 af sognepræst Busch, og  
huset blev tilskødet Indre Mission.

Sct. Johannes Kirke 
og Finsensgades Skole
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Navneskiftet
I 1933 foreslog en indremissionær at ændre 
navnet fra Sct. Johannes Sogns Menigheds- 
samfund til Indre Missions Samfund. Det 
blev nedstemt, da man gerne ville have så  
nær tilknytning til kirken som muligt. 
I 1942 var der igen nogle, der vil have  
ændret navnet til Indre Missions Samfund, 
og denne gang blev det gennemført. Fra da 
af var den faste forbindelse mellem kirke og 
missionshus ikke længere til stede. 

Der var dog stadig nogle af Johanneskirkens 
præster, der kom i Bethania. Eksempelvis gik 
Pastor Asberg og han kirkekreds lige over og 
blev en del af Bethanias kreds.

Anden verdenskrig
Besættelsen ramte nu også Århus, og i 1940 
blev Skovvangsskolen således inddraget af 
tyskerne. Derfor blev der i en længere peri-
ode undervist elever fra skolen i Bethania. 
Efter krigen kom der så en tid, hvor man 
hvor man helt måtte undvære missionshu-
set, da der fra 1945 til 1946 var indkvarteret 
polske soldater i missionshuset.

 

Arbejderbevægelsen
Først i halvtredserne begyndte man også at  
holde såkaldte arbejdsfester, hvor alle var vel-
komne. Forbilledet for dette arbejde havde  
man i Falk Hansens virke blandt arbejdsløse  
i København. Bethania lagde lokaler til, og  
mange deltog i møderne. Man tog aktuelle  
emner op, og der var både lokale og udenbys  
talere. Arbejderbevægelsen var landsdækkende,  
og havde sin egen ”Arbejdersangbog”, der 
blev benyttet ved møderne. Undertiden 
blev der også afholdt specielle arbejder- 
gudstjenester i Johanneskirken. 

for en klasse, hvor de prøvede at få en bibel-
samtale i gang. Hvis børnene fortsatte helt 
indtil de blev konfirmeret, blev de kaldt frem 
i søndagsskolen, og fik overrakt en bibel 
med ens navn og skriftsted af sognepræsten. 
Blandt børnene i søndagsskolen kom en del 
fra Christiansbjerg, og det medførte, at man 
i 1915 påbegyndte et selvstændig arbejde 
der. Denne nye søndagsskole fik økonomisk 
støtte fra Bethania.

Møder i Menighedssamfundet
Grundstammen i Bethanias arbejde var 
menighedssamfundet, der holdt møder   
torsdag og søndag hver uge. Typisk var  
torsdagsmøderne indadrettede samfunds-
møder, hvor Frimodt Møller gerne talte 
om et eller andet kirkeligt problem, der var 
oppe i tiden. Søndagsmøderne var mere 
udadrettede missionsmøder, hvor taleren 
typisk var en udefrakommende missionær. 
Oftest blev den første og tredje søndag dog 
afholdt af missionær Holch. Til hvert møde 
var der som regel over 150 deltagere.

Man blev ikke inde i huset, men rykkede 
tit ud for at få budskabet bragt ud til folk på 
Trøjborg. Der blev afholdt friluftsmøder ved 
Ferdinands Plads i Risskov, i Skovfaldet, på 
Steen Billes Torvs samt i Gyldenløvesgade, 
Sandgravvej, Nørrevang og Havevænget.

Både infanterikasernen i Høegh-Guldbergs 
Gade og artillerikasernen i Langelandsgade 
hørte til Sct. Johannes Sogn. Da en af de tro 
i menighedssamfundet boede på artilleri-
kasernen, blev der også holdt møder der. 
Menighedssamfundet i Bethania arrangerede 
ligeledes friluftsmøder ved kasernerne. 

Mange nye tiltag i Bethania
De folk, man fik fat på, kom alle med i noget,  
og for de unge blev der oprettet KFUM og  
KFUK. Fra 1915 og mange år frem var 
kælderen også mødested for over 50 FDF 
spejdere. Desværre var ædruelighed ikke 
almindeligt på det tidspunkt, og derfor  
blev der efterfølgende oprettet en afdeling  
af Blå Kors samt en dertilhørende børne-
afdeling kaldet ”Håbet”. Desuden var der 
særlige konemøder, hvor man syede ting til 
årets basar, og i julen samledes der mange 
til julefesterne. I 1934 begyndte man også 
at holde møder for arbejdsledige. Alt  
arbejdet forløb støt, og selv om det kun var 
en mindre del af Trøjborgs befolkning der 
kom i Bethania, var man i forbindelse med 
en del hjem - især igennem børnene.

Bethania står fast
Lige fra oprettelsen af menighedssamfundet,  
havde det været en selvfølge at kirkens 
præster deltog i bestyrelsesmøderne. I 
midten af trediverne ændres dette til at 
præsterne skulle indbydes for at de måtte 
deltage. Anledningen var, at præsterne  
Schlawitz og N. P. Nielsen forsøgte at  
indføre grundtvigsk arbejde i Bethania. 

Bestyrelsen stod også fast, da ”De gamles 
vel” omtrent samtidigt forgæves søgte om 
at holde møder i Bethania. Samme år, da 
idrætsforeningen Skovbakken søgte om 
tilladelse til at holde møder i Bethania, kom 
der direkte afslag. 

Høeg-Guldbergs Gade Kaserne
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Beliggenheden op af kirken gjorde, at det  
var naturligt at flytte en del af kirkearbejdet 
samt menighedsplejens depot dertil fra  
Bethania. Men samarbejdet blev  også  
svækket, da Pastor Bessie Wenngren blev  
ansat som residerende kapellan ved  
Johanneskirken, og gerne ville engagere  
sig i arbejdet i Bethania. Det kom til stor 
konflikt, da den daværende indremissionær  
og formand for samfundet forbød hende  
dette, dog ikke af personlige grunde.  
Endvidere vedtog de ved afstemning, 
at hun aldrig ville komme til at tale fra  
Bethanias talerstol.

De unges aktiviteter
De unge i Bethania havde efterhånden rigtigt  
mange aktiviteter, herunder et sangkor og  
en gadegruppe. Koret blev igangsat af  
Svend Højgaard Sørensen, og havde altid 
omkring 12 aktive medlemmer gennem 
årene. Koret forsatte helt frem til 1984.

Gadegruppen begyndte i marts 1974. 
Gruppen mødtes fredag aften på skift hos 
medlemmerne og gik efter et bedemøde ud  
på de omkringliggende gader og uddelte  
traktater. Formålet var at invitere nogle med  
hjem eller få en snak med dem. Der blev  
en tid forsøgt med at lave Gademissions- 
aftener eller Ungdomstræf i Bethania. Ved  
generalforsamlingen i november 1975 blev  
der klaget over manglende entusiasme i  
gademissionen, og samtidigt blev der  
drøftet problemer omkring at ”fællesskabet 
virkede koldt”.

I en årrække var der i september Vækkelses-
mødekampagne i Sct. Lukas Kirken. Dette 
foregik i samarbejde med de unge fra  
Carmel og Eben-Ezer, og der var i den 
forbindelse særlig stor aktivitet med  
evangeliseringen. I 1973 blev der eksem-
pelvis uddelt ca. 70.000 indbydelser i  

ugen op til møderne, hvoraf Bethania  
stod for næsten halvdelen. Netop i disse år  
var Sct. Lukas Kirken særlig populær, og 
et stort antal missionsfolk samledes til  
gudstjenester om søndagen ved sognepræst 
Erik Hadberg. 

Betnanianyt og Bethaniabladet
Fra 1. februar 1973 stod de unge for udgivelsen af  
”Bethanianyt”. Det var et 12-siders månedligt  
blad, der fra september 1974 dog kun udkom  
hver anden måned. Dette blad blev senere  
omdøbt til ”Bethaniabladet”, og fra efteråret  
1983 udkom det nu kun 4 gange om året.  
Bladet indeholdt programmet for missions-
huset, aktuelle artikler angående Bethania,  
oplysning om arbejdet med ydremission  
samt i enkelte tilfælde en prædiken.  
Der blev også opfordret til at lytte  
til Norea Radio’s udsendelser på dansk.  
Det blev kun sendt på kortbølge, da det  
var før lokalradioernes tid.

Sct. Lukas Kirke

Pensionistarbejdet
Omkring 1950 begyndte man at samle  
pensionister til regelmæssige eftermiddags- 
sammenkomster i Bethania. Missionær  
Randrup var foregangsmanden, og han  
gik selv rundt i sognet og indbød personligt  
de ældre til at være med. Arbejdet  
foresatte til helt frem til 1998, da man inden 
for Indre Mission enedes om at samle alt  
pensionistarbejdet i Carmel.

Bethania udvides
Midt i halvtredserne fik Bethania en tilbyg-
ning. På grundstykket nord for missionshuset 
havde der tidligere været plan om at opføre 
en barak for FDF, men planen blev aldrig 
realiseret. Nu tænkte man på at opføre en 
kollegiebygning, som både skulle afhjælpe 
bolignøden blandt unge mennesker, og 
samtidigt forsøge at skabe et kristent miljø 
for dem. Efter tegninger af arkitekt Johannes 
Sørensen, blev kollegiebygningen med 18 
værelser indviet i 1957. Den nye tilbygning 
kostede kr. 179.000 at opføre.

Ny ungdomsforening
I 1968 begyndte KFUM & K at afholde 
bibelcamping på Holmsland klit, der  
hurtigt blev kendt som Holmsborg møderne. 
Under disse møder kom der vækkelse, 
og mange blev fornyet i troen. En gruppe  
af disse unge kom til Århus og fandt  
sammen i Bethania i 1969. Her dannede  
de en ungdomsforening, som afholdt  
møder hver lørdag aften. Gruppen var præget 
af stor foretagsomhed. Aktivitetsniveauet  
var så højt, at der i løbet af en uge sjældent  
var en friaften. På en fire ugers periode var 
der 8 møder: samfundsmøde, ugdomsmøde, 
bibeltime, ungdomsmøde, samfundsmøde, 
ungdomstræf, bibeltime og ungdoms-
møde. Derudover kom udvalgsarbejdet og  
andre aktiviteter.

Samarbejdet med Johanneskirken svækkes
Efter 1970 blev båndet mellem Bethania og
Johanneskirken yderligere svækket. Dels  
fordi Johannesgården blev indviet i 1971.

Johannesgårdens rejsegilde
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De unge bliver ældre
Ungdomsgruppen var i 1975 nede på omkring  
20 personer, og aktivitetsniveauet kunne  
efterhånden ikke fortsætte som hidtil.  Samtidig  
var aldersforskellen på formændene i  
samfundet og i ungdomsgruppen meget lille. 
I foråret 1976 besluttede de derfor at samles  
i et råd, og der blev ikke valgt nye, før de  
gamle gled ud ved valg. Ungdomsgruppen 
blev dermed nedlagt. 

En gruppe fra den gamle ungdomsforening  
blev boende i byen, men en stor del rejste.  
Alligevel holdt de sammen, og mødtes  
siden til runde fødselsdage og lignende. 
Mange har efterfølgende gjort et stort  
missionsarbejde, og flere er senere blevet  
anerkendte sognepræster og missionærer. 

Ny missionær igen 
Da David Hansen gik på pension i 1979, 
blev Børge Larsen indsat som den nye 
missionær. Han var da 62 år, så Bethania  
må formodes at være valgt som det  
sidste tjenestested. Børge Larsen var lille  
af vækst og meget humoristisk. Det siges,  
at han synes det var synd for tilhørerne, 
at de skulle høre på ham. Alligevel var 
han altid mødeleder! Børge Larsen holdt  
sin 25 års jubilæum som missionær i  
Bethania den 1. september 1981. Desværre 
blev han alvorligt syg i foråret 1982 og  
døde kort efter.

Arbejdet med børn og ældre
I Bethania var tilslutningen til de ældres møder  
lille, og der kunne kun samles små tyve 
personer. Til gengæld var der et stort 
ældrearbejde i missionshuset Eben-Ezer. På  
samme tidspunkt var der et forsøg på at få  
gang i børnearbejdet i Bethania, men det  
lykkedes ikke rigtigt. I 1982 blev aktiviteterne  
flyttet til Johannesgården i håb om at få  
kontakt med flere børn, men det lykkedes  

heller ikke. Senere gik det en overgang lidt  
bedre, da det blev rykket til Kantorparken i  
Vejlby, men blev alligevel stillet i bero i 1984 
grundet manglende børn.

Erik Friberg ny indremissionær
Den 1. marts 1983 tiltrådte den nye  
indremissionær Erik Friberg, og til forskel  
fra de sidste mange indremissionærer i  
Bethania, var han ung ved tiltrædelsen.  
Den 24-årige Erik Friberg kendte byen fra  
en kortere årrække som teologistuderende. 
Den tidligere missionær Børge Larsen havde 
været lille af vækst, og i modsætning til det 
gik Erik Friberg for at være landets største 
indremissionær. Kort tid efter tiltrædelsen 
valgte bestyrelsen at fejre Bethanias 75 års 
jubilæum den 21. april 1983. 

Ombygning af kollegiet 
Lejligheden, der var fundet til Erik og hans 
kone Gurli, var på mange måder kritisabel.  
Derfor valgte man at nedlægge 12 af de 18  
kollegieværelser i Bethania, for så at lave  
dem om til en permanent missionærlejlig-
hed. Arbejdet stod færdigt i sommeren 
1984, og efter renoveringen havde man nu  
en dejlig lys missionærlejlighed på anden  
og tredje sal. 

Bethaniabladet holdt en pause i midten  
af 1980’erne, hvor der kun blev udgivet  
selve programmet. Men efter en periode,  
blev det igen udgivet, og fra 1993 fik  
missionæren så en fast side i bladet. Samtidigt  
var hjemmecomputeren blevet mere  
udbredt, og det gav det mulighed for at  
lave en mere tidssvarende opsætning. Det 
sidste Bethaniablad udkom i 2002, hvor  
missionshusets hjemmeside efterhånden  
havde overflødiggjort det store arbejde  
med at få trykt bladet.

Ungdomsforening med markerede
synspunkter
Bethanias samfund havde en beskeden  
størrelse, men med ungdomsgruppen var  
der liv i huset. Indremissionær Axel Axelsen  
stod bag de unge, men der skulle dog af 
og til have været forskellige opfattelser, især 
omkring valg af talere. Ungdomsflokken, 
som bestod af mange studerende, ønskede  
en klar bibelsk forkyndelse. Til valg af talere  
lavede ungdomsforeningen derfor en såkaldt  
”positivliste” over dem de ville bruge.  
Det var således muligt for en missionær,  
præst eller lignende at blive slettet fra  
denne liste. 

Samtidigt havde en mindre gruppe baggrund  
i Luthersk Missionsforening, og samledes af  
og til i forbindelse med foreningens højskole  
i Hillerød. Midt i 1970 érne dannede Luthersk 
Missionsforening eget foreningsarbejde i  
byen, som fik til huse i missionshuset Tabor i  
Åbyhøj. En anden og endnu mindre gruppe  
forlod også Bethania, det skete i forbindelse 
med dannelsen af missionsforeningen Exodus  
(senere frikirke) i 1975 ved pastor Ruben  
Jørgensen. Det har uden tvivl også båret  
sit præg på huset, at Menighedsfakultetet  
begyndte sin første undervisning i Lille Sal  
den 13. september 1972. Dog flyttede de  
snart til egen bygning på Barthsgade. 

Renovering og missionærskift
I 1975 blev Lille Sal renoveret. Loftet blev 
malet sort og belagt med kantstillede  
brædder, og der blev desuden lagt tæppe 
på gulvet. Samme år rejste Bethanias  
indremissionær Axel Axelsen til Sdr. Omme, 
og han blev afløst af David Hansen. Den  
nye missionær havde virket i Århus fra 
1960-65 og bosatte sig i nu sin gamle  
lejlighed fra dengang på Stadion Allé 16. 
Han var 66 år og Bethania skulle således 
være hans retrætepost. 

David Hansen var en venlig og omgængelig 
person med humor, og han gik for at have  
et frit syn på tingene, og lod sig ikke  
binde af traditioner. Dette forhold kom 
specielt til at præge hans holdning til 
forkynderne. Han havde det syn, at ”er  
en mand ordineret af Gud og kongen,  
kan han bruges i Indre Mission”. Hermed 
var døren stort set åbnet for alle præster, 
uanset observans, og denne holdning  
skabte problemer i forhold til de unge.  
Det kom dog ikke bag på David, som  
før sin tiltræden i Bethania havde fået  
at vide, at han ville få det hårdt der:  
”For i Bethania er de mere indremissionsk  
end Indre Mission er selv”. Uoverens-
stemmelsen blev specielt markeret, da der 
blev henvist til Nyt Livs bibelcamping i  
Fjellerup, hvor en gedigen norsk forkynder 
stod på programmet. Problemet var, at 
mødelederen hed Herbert Neimanas, som 
tidligere havde været ansat som sekretær  
i KFUM og K og afskediget herfra. 
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deltagere svarede til 70 kroner pr. person  
ved hvert møde. Desuden var det først og  
fremmest arbejdet i Vejlby, som vedrørte  
Bethania, og indtil 1989 blev der aflagt  
beretning herfra ved Bethanias årlige  
generalforsamlinger. Vejlby havde tilknyttet  
den treårig missionærmedhjælper Inger   
Skovenborg, som sammen med sin mand  
 var kommet i Bethania gennem en årrække.

Bethanias Unge - ny ungdomsforening
I foråret 1986 lykkedes det at samle  
12 personer fra Carmel Unge, der gik  
under navnet ”Trøjborg-kliken”, fordi det  
var her de boede. De etablerede herefter  
en ny ungdomsforening kaldet Bethanias 
Unge, og blev tilknyttet Indre Missions  
Ungdom. Det lille fællesskab af unge i 
Bethania var i begyndelsen ikke større  
end en bibelkreds, men hurtigt voksede  
det til 30-35 personer. 

Lokalradio
På kredsplan var der taget initiativ  
til lokalradioarbejde, og det nye studie  
blev etableret i missionshuset Eben-Ezer. 
Dog var radioen i de første mange år  
hovedsaligt båret af folk fra Bethania,  
og indremissionær Erik Friberg var også 
meget optaget af dette arbejde. Da han  
en del år senere blev forflyttet til  
København, blev han da også ansat i  
en 90 % stilling for deres radioarbejde.  
I 1994 flyttede lokalradioen deres studie  
fra Eben-Ezer til Carmel.

Lille sal bliver mindre
Efter megen debat blev den lille mødesal 
gjort mindre i 1987. Pedelparret havde fire 
børn og behøvede mere plads, og derfor 
blev lejligheden udvidet med et værelse. 
For nogle skabte det ærgrelse i mange år 
efter, da de fortsat var af den opfattelse,  
at Bethania havde mere brug for pladsen.

Mismodig stemning
I begyndelsen af 1988 gik det stadig  
nogenlunde i IMU, hvor der var fremgang  
i antallet af unge. Samtidigt var der  
opstartet en ny børneklub, der dog måtte 
lukke ned igen allerede to år senere.  
Men i samfundet var der et vist mismod. 
Mange mente, at det var et for stort hus 
til så få personer, hvilket igen skabte  
dårlig økonomi. Samtidig var det vanskeligt 
at samle en bestyrelse, og ingen ønskede  
at være formand. Dette, kombineret  
med forskellige andre problemer af  
mere personlige karakter, skabte generelt 
en tung stemning i samfundet.

Ny Strandsborglejr
På kredsplan skete der meget i 1988. Der 
blev taget initiativ til at bygge en ny og 
mere tidssvarende lejr på Mols, hvor kred-
sen havde den gamle lejrbygning Strands-
borg. Bethania kom til at stå centralt i det 
store byggeprojekt, og var især repræsen-
teret af formanden for Strandsborgudvalget 
Svend Højgaard Sørensen og kredsformand 
Else Christensen. Den nye lejr blev indviet 
den 18. september 1989. 

Skulle Bethania sælges?
Kredsen valgte i 1988 at udarbejde en ny 
strukturplan, da tendensen gik mod flere og 
flere satelitsamfund som Christiansbjerg,  

Strandborglejren

Endvidere havde man fået et mere over-
skueligt kollegium, som fremover kun ville 
blive tilbudt kristne unge. 

Samtidig med nedlæggelsen af kollegie- 
værelserne, var der også tale om at inddrage  
de sidste 6 kollegieværelser på 1. sal. Her  
ville man lave ungdomslokaler samt toiletter,  
frem for at de skulle være i kælderen. 
Der var dog intet ungdomsarbejde  
i Bethania på dette tidspunkt, hvorfor  
ideen blev aldrig realiseret.

Ydremissionærer
Bethania fik i begyndelsen af 1980 érne 
lov til at stå bag udsendelsen af flere  
missionærer til ydremissions arbejde. Det  
var f.eks. Britta og Arne Bach, Doris Skov,  
Lillian Risum samt Inger og Arne  
Holmgaard. Nogle år senere kom Margit 
Dahl Sørensen og endelig Else Christensen, 
som blev udsendt til Israel. Hun havde både 
havde været samfundsformand og kreds-
formand. Der blev i 1984 planlagt en årlig 
YM-aften og regelmæssig brevskrivning. 

Bruddet med Johanneskirken
I foråret 1984 henvendte sognepræst Regin 
Buus fra Johanneskirken sig til samfunds-
bestyrelsen, da han havde ønsker om et  
vist samarbejde. Han deltog i et samfunds-
bestyrelsesmøde allerede i maj måned, 
hvor han pegede på enheden i Jesus Kristus 
og kom med forskellige forslag, f.eks. om en 
legestue i forbindelse med gudstjenesterne. 

Efterfølgende talte han en aften i Bethania, og 
ifølge protokollen fremkom han med noget,  
som blev opfattet forskelligt. Det gav 
anledning til at stille spørgsmålet, om han  
fremover kunne stå på programmet. Den 2.  
august 1987 skrev han et åbent brev i  
Århus Stiftstidende til bøsser og lesbiske. 
Efter dette brev var der nu enighed om,  

at han ikke længere kunne benyttes som 
taler i Bethania, ligesom han ikke kunne 
medvirke ved gudstjeneste i forbindelse 
med missionsuger. Dermed blev den sidste 
forbindelse brudt til Johanneskirken, hvor-
fra arbejdet i Bethania i sin tid udsprang. 
Dog blev programmet for Bethania fortsat 
offentliggjort i kirkebladet indtil 1994.

Nye satelitsamfund
Bethania måtte i midten af 1980’erne afgive 
en del personer til et nyopstartet IM arbejde  
i Christiansbjerg og Vejlby, da de hellere 
ville samles i deres lokalmiljø. Til alt held 
var det ikke alle, som valgte det sted der lå 
nærmest deres bopæl, for så var Bethanias 
samfund givetvis gået i opløsning.

Grundet de nye satelitsamfund, var der ikke 
mange tilbage i Bethania, og det var nu  
svært at klare de økonomiske forpligtelser. 
Omkostningerne i forhold til antallet af  

Sct. Johannes kirke 
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Søren Skovenborg ny indremissionær
Indremissionær Erik Friberg sluttede sin 
tjeneste i Bethania i januar 1993, hvor  
han og Gurli flyttede til Hasle med  
deres tre drenge. Dog fortsatte han som  
indremissionær i Århus på halv tid. I  
februar fik Bethania så en del nye beboere, 
da der både var ansat ny missionær og et  
nyt portnerpar. Bethanias nye indremissionær  
Søren Skovenborg kom helt fra Nord- 
sjælland sammen med hans kone Alice og  
deres tre børn. Søren havde tidligere havde  
arbejdet som diakon på et plejehjem  
og havde desuden virket ud fra et lille  
missionshus.

Vækst i ungdomsforeningen
Hidtil var møderne blevet afholdt i den 
lille mødesal, hvorefter man rykkede til 
kaffestuen i tilbygningens stueetage og 
holdt eftermødet. Men efter sommerferien  
i 1993 kom der så mange nye i IMU, at  
der ikke længere var plads i Lille Sal til 
fællesmøderne. Derfor var de tvunget til  
at bruge Store Sal igen, og dermed ville  
der ikke længere være mulighed for at  
spille badminton i salen. Det viste sig  
dog hurtigt, at lydforholdene ikke var  
optimale i den store og højloftede sal,  
der efterhånden også var noget nedslidt.  
En større renovering til et par hundrede  
tusinde kroner blev derfor sat i gang  
i 1994. Der blev isoleret ovenover det  
rundbuede loft, der blev lagt tæppe på  
gulvet, malet og sat nye lamper samt 
højtalere op. Endelig blev også opsat  
garderobe og udstillingshylder. 

Med de nye og større rammer, var det nu  
muligt at lave nogle rigtig festlige møder,  
og tilslutningen til IMU blev efterhånden  
så stor, at også ungdomsmøderne blev 
henlagt til Store Sal. Dog var det stadig 
et problem, at for få rykkede videre op i  

samfundet. Men heldigvis begyndte det 
også at gå den rigtige vej, efter et ungt 
ægtepar flyttede til byen, og tilsluttede sig 
samfundet i Bethania.

Samtalegruppen
I foråret 1994 blev der afholdt et såkaldt 
fremtidsværksted i samarbejde mellem 
IMU og samfundet.

Det foregik ved at en gruppe på 18 personer 
kunne komme med kritik og gode ideer, og 
ud fra dette viste sig et stort behov for for-
skellige former for sjælesorg. Det medførte 
etableringen af Bethanias samtalegruppe, 
som bestod af seks udvalgte personer, man 
altid kunne søge hjælp ved.

Mange unge - også i samfundet
I midten af 1990’erne var flertallet i Bethania 
nu unge mennesker. Selv samfundet havde 
oplevet en stor tilgang af unge, som enten  
var rykket op fra ungdomsforeningen eller som 
kom til udefra. Der kom eksempelvis ti unge 
fra Christianskirken, som med stor entusi-
asme og trofasthed tilsluttede sig samfundet 
i Bethania. Herefter blev samfundsmøderne 
også rykket til Store Sal.

Store Sal i nye farver

Vejlby, Frydenlund og Højbjerg. Samtidigt  
lå der store missionshuse, som ikke blev brugt  
fuldt ud, og derfor havde en stram økonomi.  
Strukturuvalg skulle se på, hvordan arbejdet  
i Århus kunne drives mere hensigtsmæssigt.  
Der var forslag om at sælge Carmel, Bethania  
og Eben-Ezer og bygge ét centralt basishus  
med stor mødesal, radiostudie, café, kollegium,  
lejlighed osv. På trods af et intensivt arbejde 
og mange store diskussioner, hvor der synes  
at være bred opbakning fra alle sider, blev  
planerne alligevel aldrig realiseret.

Badminton i Store Sal
Ved Bethanias generalforsamling i 1989 tyder  
det meget på, at økonomien nu er blevet lidt 
bedre og der ikke længere noget ønske om 
at sælge bygningen. Men der kom stadig for 
få i forhold til det store missionshus. Derfor 
blev der drøftet, om den store mødesal kunne 
bruges til udvalgte sportsaktiviteter – bare for 
at bruge den til noget. Selvom salen kunne 
indbringe 400 kroner om året pr. kvadrat- 
meter, blev forslaget vedtaget i foråret 1989. 
De næste fire år blev der således dyrket  
badminton i Store Sal.

Nye præster - ”nye” kirker
Lukaskirken havde i mange år været  
det sted, hvor størstedelen af byens  
missionsfolk mødtes om søndagen, men i  
slutningen af 1980’erne blev sognepræst 
Erik Hadberg desværre syg. Omtrent samme  
tid ansatte Christianskirken sognepræst  
Esper Thiedemann, og lidt senere kom  
Flemming Baatz Kristensen til Sct. Pauls  
kirke. Herefter var det nu disse to kirker,  
som blev samlingspunktet for mange.

Tilbagegang og vandskade
Ved årsberetningen i 1991 blev det  
diskuteret, hvorfor der kom færre og færre 
til samfundsmøderne. Der var tilmed  
problemer med, at de ældre fra IMU ikke 
ønskede at rykke op i samfundet, og  
generelt var der både tilbagegang for  
samfundet og IMU. Løsningen var at lære 
hinanden bedre at kende, og derfor  
begyndte IMU nu at annoncere nogle  
samfundsmøder som fællesmøder. Samme  
år var der også problemer med taget på  
den gamle del af bygningen. En del af  
de pæne kalkmalerier blev ødelagt af  
vand, og derfor blev der lagt nyt eternittag 
på i foråret. 

Helt ny mødestruktur
Problemerne med tilbagegang i samfundet  
samt manglende oprykning fra IMU fortsatte  
året efter, og derfor indførte man fra  
sommeren 1992 en ny mødestruktur. 
Det betød, at alle møder skulle afholdes  
om mandagen, og at to ud af fire møder  
blev fællesmøder mellem samfundet og  
IMU. De resterende aftener var skiftevis  
bibelkreds og samfundsmøde – og selvfølgelig 
modsat for IMU. Selvom den nye struktur var 
en stor omvæltning, blev den rigtigt godt 
modtaget. Mange lærte hinanden bedre og 
kende, enkelte rykkede op i samfundet og 
flere nye begyndte i IMU.
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I den forbindelse blev der etableret et 
nyt spisekøkken samt et separat toilet og  
baderum. Samtidig blev der opsat  
lydisolerende lofter og malet, og endelig  
gav en indskrænkning af midtergangen  
plads til lidt større værelser mod gården.  
Få måneder senere blev den gamle  
toiletbygning i gården revet ned. Den 
havde længe fungeret som cykelskur 
for husets beboere, og de fik nu et nyt 
træskur med tre store rum. 

Vestbyens IMU
Da ungdomsforeningen i 1996 havde  
eksisteret i 10 år, var det den største IMU  
i Århus med over 70 personer på adresse-
listen. Missionær Søren Skovenborg  
valgte ud fra tidligere erfaringer, at tage  
initiativ til etableringen af en ny Bethania  
ungdomsforening i Helligåndskirken i Hasle. 
I denne del af Århus var der ikke noget  
IM arbejde, men tre familier fra  
Bethania kom i kirken, hvoraf to sad i  
menighedsrådet. Med hjælp fra den  
1-årige missionærmedhjælper Ole Mouritsen,  
blev Vestbyens IMU så en realitet. I  
begyndelsen deltog de i omkring fire af  
Bethanias fællesmøder om året, men det  
ebbede stille ud, og fem år efter var  
der ingen i Vestbyens IMU, som reelt  
var klar over forbindelsen til Bethania.

Arbejdet med nådegaver
En omfattende og bekostelig undersøgelse fra  
Naturlig Kirkevækst blev gennemført i Bethania  
i år 2000. Her blev menighedens profil  
tegnet ud fra områderne Lederskab, Tjeneste,  
Troslivet, Strukturer, Møderne, Bibelkredsene,  
Evangelisation samt Relationer. Undersøgelsen  
viste, at det stod godt til med ledelsen, men  
meget svagt med tjenesten. Det gav først og  
fremmest anledning til at arbejde målrettet  
for, at den enkelte i Bethania kunne finde  
sine nådegaver og tjenester.

Nye udvalg og visioner
I midten af år 2000 blev der nedsat en 
Mødelederkomité med to deltagere fra 
samfundet, to fra IMU og missionæren. 
De skulle stå for samtlige fællesmøder,  
og her forsøgte man at begynde forfra  
med en mere målrettet mødeform. Der  
blev bl.a. etableret en lovsangsgruppe, og  
man opprioriterede forbønshandlinger  
ved møderne. Etableringen af den nye 
gruppe blev godt modtaget, og mange  
blev glade for den nye mødeform.

I 2001 blev Bethania indbudt til en stor 
tværkirkelig konference i København, som  
blev holdt af en hurtigvoksende kirke ved  
Chicago, Willow Creek Community Church.  
Mødelederkomiteen tog af sted for at  
få ideer til mødeledelse, men fik også  
inspiration til et det nye udvalg Visions-
gruppen. Gruppens arbejde endte ud med  
en målsætning om, at Bethania skulle  
Vokse, Vinde og Virke.

Musikcafé
Den daværende formand for samfundet, 
Ulla Dahl, fik herefter en ide om at starte  
en Musikcafé. I Store Sal skulle et kendt  
kristent band give koncert, og der skulle 
skabes en hyggelig stemning med runde 
cafeborde og mulighed for at købe mad 
og drikke. Arrangementet var meget  
udadvendt, og det blev så stor en succes,  
at det blev afholdt med jævne mellemrum 
de efterfølgende par år. 

Nyt kristent center? 
Missionshuset Carmel havde i flere år  
været mærket af revner i murværket, og 
trængte generelt til renovering. Omkring  
årtusindskiftet var der mistanke om, at  
husets fundament fortsat vil sætte sig, 
hvis ikke der blev gjort noget. Der blev  
derfor indhentet tilbud på pilotering samt 

Det gamle beskyttelsesrum i kollegie- 
bygningens kælder var udlejet til flere  
forskellige bands, der brugte rummene til 
øvelokaler. Samtidigt blev Kaffestuen, 
der lå på stueetagen lige ovenover, heller 
ikke brugt så meget længere, og IMU’erne 
nu fik fuld råderet over den. De unge  
omdøbte den til Caféen. Herefter fjernede 
de alt møblementet, og de opsatte en bar, 
nogle sofagrupper og fem runde borde 
med stole. Caféen blev i de næste mange 
år brugt som et hyggeligt tilholdssted,  
særligt hver anden fredag aften efter et 
spil volleyball. Netop volleyball var blevet  
meget populært i Bethania, hvor både  
IMU og samfundet mødtes i en lejet hal  
på Frydenlundsskolen. 

Traditionerne brydes
Med så mange unge mennesker, var det 
meget naturligt også dem, der prægede 
det meste arbejde og samtidig stod for de 
fleste fællesmøder. Derfor følte mange af de 
ældre i samfundet, at Bethania efterhånden 
havde forandret sig meget, og at det ikke 
var så nemt at lære de mange nye ansigter 
at kende. Det var formentligt også en del 
af forklaringen på, hvorfor så mange af  
de ældre trak sig mere eller mindre ud af 
fællesskabet i den periode.

Herefter blev mange af de gamle traditioner  
brudt. Til fælleslejre på Strandsborg,  
samfundslejre og udflugter var størstedelen 
nu kun yngre deltagere, og selv i samfunds-
bestyrelsen sad der hovedsageligt kun unge. 
Den gode gamle tradition med at holde  
julefest mellem jul og nytår blev også  
mærket af det, da mange af de unge re-
jste hjem på juleferie. Til julefesten i 1994 
var der kun 18 deltagere fra Bethania,  
og resten nu kom fra den øvrige del af  
Christiansbjerg. Derfor valgte man at  
afholde den sidste julefest i 1995. 

Selv til de månedlige Ældremøder, som 
tidligere var velbesøgte, kom der nu kun  
4-6 personer. Derfor blev møderne nedlagt,  
og alt ældrearbejde i Indre Mission i Århus 
blev derefter samlet i Carmel.

Evangelisation
Missionær Søren Skovenborg forsøgte at gå  
regelmæssigt på dørmission i Århus sammen  
med forskellige personer. Ønsket var at få  
etableret nogle personer til at gå ind i 
dørmissionsgrupper, men det lykkedes ikke.  
Evangelisationskurser om lørdagen var heller  
ikke muligt at gennemføre i Bethania.

Til gengæld gik det væsentligt bedre ved 
deltagelsen i Århus festuge. Rigtig mange fra 
Bethania hjalp til i ”Café ved siden af”, som 
var en barak, der blev opstillet ved siden 
af Domkirken. Et andet tiltag i 1996 havde 
også bred opbakning. Der blev etableret 
et nyt evangelisationsudvalg, som havde 
til formål at opmuntrede til nærkontakt og  
forbøn overfor bekendte i hverdagen. 

Nyt kollegium og cykelskur
Kollegiet på første sal var efterhånden  
nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet.  
I 1996 blev det derfor renoveret for en kvart  
million kroner. 
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Missionæren forflyttet  
Efter næsten ti år som missionær i Bethania,  
blev Søren Skovenborg og familien forflyttet  
til Nordsjælland den 1. juli 2002. Grundet  
Indre Missions stramme økonomi og mangel 
på missionærer, kom der ikke umiddelbart  
en afløser, og missionærlejligheden blev  
derfor udlejet som kollegium. 

Byggeudvalg nedsat
Efter beslutningen om at bevare det gamle  
missionshus på Trøjborg, drøftede bestyrelsen  
fortsat behovet for en gennemgribende  
renovering. Både indvendig og udvendig  
trængte Bethania til vedligeholdelse, ligesom  
en del funktioner ikke var hensigtsmæssig  
placeret: Køkkenet var for lille, kælderen  
blev ikke brugt, hovedindgangen var tung  
og uindbydende, kollegiebygningen blev  
ikke udnyttet optimalt og dem der var til  
møde i Store sal, var henvist til toiletterne  
helt nede i kælderen. 

Derfor nedsatte man et byggeudvalg i 2003 
bestående af Jesper Bang, Lasse Bo Jensen 
og Søren Sortkær, som fik mandat til at 
forestå en gennemgribende renovering og  
ombygning af det gamle missionshus. 
Formålet var at sikre missionshusets eksistens  
fremover, herunder at den fremtidige 
månedlige lejeindtægt minimum skulle  
kunne modsvare afdragene på det nye  
realkreditlån. Samtidig skulle renoveringen 
bevare charmen i den gamle del, samt  
optimere udlejningen i kollegietilbygningen.

Genhusning og ny missionær
Efter en lang proces med indsamling  
af visioner og ønsker til et forbedret  
missionshus, blev der i 2004 udarbejdet  
et komplet udbudsmateriale samt arkitekt-
tegninger for ombygningen. Da kontrak-
ten var underskrevet på det omfattende  
projekt, valgte man at genhuse alle lejere  

på nær det daværende portnerpar. Samtidig  
rykkede alt mødeaktivitet op i Menigheds- 
fakultets lokaler, hvilket gav mulighed  
for at renovere både udvendig og  
indvendig på en gang. Undervejs nedsatte  
man også et PR-udvalg, der via jævnlige  
pressemeddelelser samt en byggedagbog på  
Internettet, formåede at skabe stor opmærk- 
somhed omkring renoveringen af Bethania. 

Midt i det hele fik Bethania endelig en  
ny missionær, da Knud Dalsgaard Hansen 
flyttede til byen i sommeren 2004. På  
grund af den forestående renovering  
måtte Knud og hans familie dog bo  
midlertidigt i Lystrup, hvor Bethania havde 
lejet et hus til dem.

Bethania totalrenoveres
I februar 2005 tog byggeudvalget endelig  
det første spadestik, og herefter endevendte  
håndværkerne alt i det gamle missionshus. 

en udbedring af skaderne, men det viste  
sig at ville beløbe sig til cirka 4 millioner  
kroner. Dette satte igen gang i de 
tidligere tanker om at bygge et fælles stort  
missionshus. Carmel spurgte igen byens  
foreninger om de var interesseret, men  
Eben-Ezer afslog, da de var glade for  
deres placering, og i øvrigt lige havde  
renoveret. Bethania stod for en større reno- 
vering, og derfor valgte man at gå med  
i den projektgruppe, der skulle undersøge 
mulighederne for et fælles hus. 

Efter længere tid valgte Bethania dog at 
trække sig fra projektet, da der ikke kunne 
opnås enighed om forventningerne til det 
nye fælles hus. Bethania ønskede først og 
fremmest at det nye hus skulle ligge i  
centrum af byen, mens Carmel ikke så det 
som noget afgørende. Herefter besluttede  
Bethania definitivt at blive boende, ikke mindst 
for at sikre en fremtidig nærhed til byen.

Ny brandtrappe
I slutningen af 2001 håndhævede brand-
tilsynet pludselig et cirkulære for Bethania 
og andre forsamlingshuse. Det betød, at  

der kun måtte samles over 50 personer i  
Store Sal, hvis der var en flugtvej i form af 
brandtrappe. Bethania var på det tidspunkt  
allerede klassificeret som en bevaringsværdig 
bygning, og derfor kunne dette kun lade  
sig gøre med en dispensation. Den fik 
Bethania, og der blev i starten af 2002  
opsat en ny brandtrappe, således at salen 
igen måtte rumme 120 personer. 

Mellemgruppen
I 2002 var der igen opstået en flaskehals  
i Bethania, da en meget stor flok af de 
ældre IMU’ere ikke havde lyst til rykke op  
i Samfundet. Bethania blev nu kendt som 
det missionshus med de gamle IMU’ere, 
hvilket fik de nye unge tilflyttere til at 
fravælge Bethania. Det affødte en del  
diskussioner, som endte ud i et forslag  
omkring en mulig Mellemgruppe. Den  
skulle fungere som en overgangsordning  
mellem IMU og Samfundet, hvor man  
kunne forberede sig på en oprykning i  
løbet af et par år. Samfundet mente ikke, at 
en Mellemgruppe var en optimal løsning, 
og den blev heldigvis heller aldrig en  
realitet. Problemet blev i stedet løst ved,  
at en større gruppe IMU’ere besluttede  
sig for at rykke op samlet. Herefter skete 
oprykningen mere kontinuerligt, og der 
begyndte igen at komme nye unge til IMU.

Missionshuset Carmel 

Gruppebillede af IMU 2002 
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fra store dele af landet for at se dét 
missionshus, der var blevet renoveret  
for over fire millioner kroner - i en tid  
hvor mange andre missionshuse blev  
solgt. Samtidigt blev alle de nye beboere  
i huset budt velkommen, herunder først  
og fremmest missionæren, der endelig var  
flyttet ind i Bethania. Men der var også 
flyttet folk tilbage på kollegiegangen  
og i den nye taglejlighed, ligesom 
Ordet & Israel havde lejet sig ind i  
stueetagens nyetablerede erhvervslejemål.

Voldsom vækst og nye aktiviteter
I perioden efter renoveringen oplevede 
Bethania en voldsom vækst. For første gang  
i mange år stod der i slutningen af 2006  
over 100 på adresselisten, hvoraf to 

tredjedele kom i IMU. Ud over det var 
der kommet over ti børn til, som flittigt  
benyttede sig af det nye børnerum. Blandt 
andet derfor valgte samfundet nu at holde  
deres møder om mandagen, men bibeholdt  
stadig fællesmøderne om torsdagen.  
Generelt blev Bethania brugt væsentligt  
mere end tidligere, og var typisk også  
udlejet hver uge til fødselsdage, barnedåb, 
undervisningsdage samt som mødelokale 
for forskellige organisationer.

Bethania 100 år efter
Den 15. november 2007 blev der afholdt  
jubilæum i Store Sal. Det gamle  
missionshus på Trøjborg har oplevet meget, 
men glæder sig til at se, hvad de næste  
100 år vil bringe…

Udvendigt blev den gamle del af huset  
omfuget, og alle vinduer blev renoveret  
og fik forsatsruder. Indgangspartiet blev  
gjort mere åbent, da man fjernede  
en stor betonklods over hoveddøren  
og i stedet fik forlænget rundbuen, så  
der kunne isættes en større dør.  
Kollegiebygningen fik nyt tag, ligesom  
der blev etableret ny stenbelægning,  
omfangsdræn og ny kældertrappe.

Indvendig blev alt renoveret eller fornyet, 
herunder installationer, gulve, lofter og 
døre. Samtidig blev der indkøbt nye borde, 
stole, porcelæn, klaver, belysning samt et 
komplet AV- og lydanlæg. Kalkmalerierne i  
Store Sal blev bevaret. Den gamle for- 
trappe af beton blev helt fjernet, og der blev  
etableret en ny brandsikker spindeltrappe, 
som gav mere lys og luft. 

Den gamle bagtrappe blev ligeledes  
nedtaget, så der kunne etableres nye 

etagedækkener, hvilket gjorde det muligt 
at lave et større køkken, toilet på 1. sal, et 
børnerum ved Store Sal samt et nyt kontor 
til missionæren. 

I kollegiebygningen blev de små beskyt-
telsesrum i kælderen lagt sammen til en ny 
café. Stueetagen blev lavet om til erhvervs- 
lejemål med selvstændigt køkken og toilet, 
mens første sal forblev kollegieværelser.  
I den ældste del af kælderen blev der  
etableret vaskekælder, mødelokale, nye  
toiletter samt depotrum til lejerne.

På anden og tredje sal blev den toetagers 
missionærbolig, der de seneste år havde 
fungeret som kollegium, omdannet til to 
nye lejligheder. På det nederste plan skulle  
missionæren fremover bo i en lejlighed med 
nyt køkkenalrum, badeværelse, ændret 
rumfordeling samt adgang til det nye kontor  
med hems. Den øverste lejlighed blev  
indrettet til en ny kollegielejlighed for fire 
beboere, som samtidig fik en nyt køkken, 
badeværelse samt en fælles stue øverst på 
det gamle uudnyttede loft. 

Indvielsesfest og nye lejere
Efter otte måneders ombygning, blev der 
endeligt afholdt indvielsesfest i Bethania 
den 19. september 2005. Der kom folk   Bethania under ombygning
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Interview med Ellen Falk den 22/9-1999

”Det første jeg husker om Bethania rækker 
tilbage til 1933. Mine forældre boede  
dengang i Niels Juels Gade, og kom i 
Bethania. Dengang var der møde søndag  
eftermiddag, og det passede altid med,  
at det var der, vi børn kom på besøg.  
Det var vi selvfølgelig kede af, for så 
var der altid kun en af dem hjemme, da  
den anden jo var i Bethania. Men det  
blev også lavet om året efter, hvor  
det rykkede til en aften i ugens løb.  

I 1940 flyttede mine forældre faktisk  
ned i Bethania som pedelfolk, det var 
dengang krigen lige var brudt ud. Det  
var småt, så de lejede et værelse på  
fjerde sal ovre på den modsatte side af 
gaden, hvor de så havde soveværelse.  
Toiletter var i gården bag Bethania - et 
gammeldags et med spand. Vaskehuset  
var i modsatte ende af toiletbygningen, 
med gruekedel og hvad der ellers hørte til. 
Der var også en lille have til. I stueetagen 
ved siden af mine forældres lejlighed, var 
der en lille lejlighed med to små stuer og  
et lille køkken. Der boede diakonissen.

Senere flyttede vi selv ind i Bethania, det 
var i efteråret 1945, da min far og mor 
flyttede i et hus på Christiansbjerg. På det 
tidspunkt var der ofte store møder, som 
blev holdt i den store sal. Jeg kan huske de  
lange borde, som gik helt fra den ende af 

salen til den anden - det var festligt. Så 
lavede jeg kaffe i en stor transportspand 
med en si foroven. Der var sat en hane i 
på siden af spanden, så vi på den måde 
kunne tappe kaffen i kander. Jeg kogte 
først kaffen i en stor gryde, og hældte  
det hele ned i den store si på én gang.  
Bare lige op og koge, og så skulle det 
hældes i. Det var surrogatkaffe, men  
det smagte nu egentligt meget godt. En  
enkelt gang fik vi en rigtig pose kaffe, og 
så var der rift om at få lidt kaffegrums 
med hjem til at give lidt smag i folks  
surrogatkaffe.

Vi fyrede med brunkul, det var besværligt  
og meget svært at få den store sal var-
met op. Vi skulle fyre i tre dage før et  
møde, fordi brunkullene var halvvåde. 
Men det værste var lugten. I den lille sal 
kunne vi vist nøjes med en enkelt dag, 
men det husker jeg ikke rigtigt. I 1946 
flyttede der nogle polske krigsfanger ind, 
som sov i den store sal i køjesenge. De 
brugte det lille køkken til at koge ben i, som  
de så lavede smykker af. Jeg kan også 
huske, at de vaskede sig i vaskehuset.  
Diakonissen var flyttet dengang, hun  
boede der kun en kort tid efter vi var  
flyttet ind. Efter et halvt år rejste de  
polske soldater, og Bethania skulle gøres  
i stand. Efter det var der ikke så meget for 
os at lave, og vi søgte arbejde et andet 
sted. Da vi rejste i foråret 1947, flyttede 
missionær Randrup ind i lejligheden.”

Hvad jeg husker om Bethania?Samfundsformænd i Bethania:

1906-1915  Sognepræst Frimodt Møller

1915-1931  Sognepræst Sennels

1931-1933  Fiskehandler P. Clausen

1933 P. Andersen

1933-1936  Missionær Thomasen

1936-1939  Snedkermester Knudsen

1938  Mekaniker Holm

1939  Tholstrup

1939-1941  Forstander Thomasen

1941-1944  Fabrikant Teglborg

1944-1956  Købmand Andersen

1956-1959  Knudsen

1959-1962 Valdemar Pedersen

1962-1967  Gamborg Lauridsen

1967-1972  Indremissionær Axelsen

1972-1975  Svend Stiggard

1976-1977  Svend Højgaard Sørensen

1977-1980  Helge Pedersen

1982-1985  Else Christensen

1985-1986  Else Høllsberg

1986-1988  Jørgen Jeppesen

1988-1989  Irene Rasmussen

1989  Jørgen Norup

1989  Else Andersen

1990-1993  Britta Kaltoft

1993-1996  Esther Christensen

1996-1999  Else Høllsberg Jensen

1999-2004  Ulla Dahl

2004-2005  Iris Kirstein Simonsen

2005-2007  Hanna Ramlov

2007-  Martin Ramlov

Indre missionærer i Bethania:

1932-1937  Christian Thomasen

1937-1947  O.C. Christensen

1946-1960  Christian Randrup

1946-1970  Janus Rasmussen

1953-1960  Chr. Andersen Bjerg

1960-1964  Jens Jørgen Sindbjerg

1964-1975  Axel Axelsen

1975-1979  David Hansen

1979-1982  Børge Larsen

1983-1993  Erik Buchwald Friberg

1993-2002  Søren Skovenborg

2004–  Knud Dalsgaard Hansen

Søstre i Bethania:
1907-1920  Søster Anne Christine

1907-1920 Søster Mette

1920-1956  Søster Anne Marie Pedersen

1956-1960  Søster Edith Andersen
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Plantegning kælderen

Plantegning stue etagen
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Plantegning første sal

Plantegning anden sal
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Indgang til kollegium før og efter

Køkken før og efter

Lille Sal før og efter

Store Sal før og efter

Kollegielejlighed før og efter

Hovedtrappe før og efter
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Caféen i kælderen før og efter

Hemsen før og efter

Kældertoilet før og efter




