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Dåb den 6. september
Gitte Lehman havde været dybt enga-
geret i New Age. Da hun mistede sin 
datter pga. kræft, blev tæppet revet væk 
under hende. Hun begyndte at søge 
Jesus i håb om at få fred i hjertet og få 
hjælp til at følge Jesus.
Det var vores nye medlem, Dan Johan-
nessons hjemmeside, der fik hende til at 
standse op. En hjemmeside, som tilbød 
hjælp til at komme ud af New Age med 
hjælp fra Jesus. Hun kontaktede Dan, 
som henviste til vores præst Henrik 
Søndergaard. Hun fik en snak med 
præsten og begyndte at komme til både 
gudstjeneste og Alpha.
Hun oplevede åndelige angreb om nat-
ten. Stemmer, som talte til hende. Hun 
søgte derfor forbøn i kirken. Det gav 
hende mere nattero. Jesus er stærkere 
end de åndelige kræfter, hun før havde 
gjort brug af.
En måned senere var hun klar til at 
blive døbt. Hun havde taget det valg at 
sige nej til det gamle liv med synd, få 
tilgivelse og begynde et nyt liv sammen 
med Jesus.
I sit vidnesbyrd læste hun teksten fra 
Gal. 5, 17 – 23. 

Hun havde sagt farvel til det gamle liv, 
og ville nu modtage åndens frugter fra 
Gud og leve et liv med Hans hjælp.

Det var fantastisk at høre Gittes historie 
og vandring.
Vi bød hende velkommen i menigheden 
og ønskede hende Guds velsignelse 
over hendes liv og fremtid.

Henrik Søndergaard



Kristendomsklasse bestod dette år af 6 
unge mennesker fra 6. og 7. klasse, der 
havde meldt sig til undervisningen. Det 
var menighedens præst, Henrik Sønder-
gaard, der stod for undervisningen. 
Det var meningen, at vi skulle have un-
dervisning fra januar til maj, men efter 
at have været sammen 8 gange, kom 
Corona og gav os en tvungen pause.
Vi genoptog undervisningen i august 
og havde vores afslutning søndag 27. 
september.

De unge er vores fremtid
De seneste år har vi snakket en del 
om de unge i vores kirke. Vi vil gerne 
knytte de unge tættere til kirken og give 
dem større lyst til at komme i kirken, 
derfor prøver vi nye veje for vore børn 
og unge.

En af de nye veje er afslutningen for 
kristendomsklassen, som vi har lavet 
om til en ungdomsvelsignelse. Tidligere 
har det mere været: ”Se hvad vi kan og 
har lært”, hvor det nu mere er menig-
heden, der siger: ”Vi er med jer nu og 
i fremtiden og ønsker jer Guds velsig-
nelse”.

Efter prædikenen kom alle deltagerne 
fra kristendomsklasse op og fik en kort, 
personlig tale af Henrik.
Derefter kom menighedsrådet op, lagde 
hænderne på hver af de unge, og der 
blev bedt en velsignelsesbøn for dem 
om at de må vælge Gud til i deres liv og 
at Gud vil give dem en god fremtid.
Det var skønt at kunne lægge de unge 
over i Guds hænder, ligesom vi også gør 
det ved barnevelsignelser og bryllupper.

Ungdomsvelsignelse 27. september 2020



Fejring af de unge
Efter gudstjenesten blev de unge 
fotograferet i kireksalen sammen med 
præsten, så de har et minde om et godt 
forløb, som nu er afsluttet.
De unge mødtes til sidst i menigheds-
salen sammen med deres venner og fa-

milie + kirkens unge for at blive fejret. 
Menighedsrådet var vært og serverede 
boller og kage til deltagerne.

Vores ungdomsmedarbejdere Marie 
Louise og David havde lavet noget 
underholdning med Kahoot og ”Foo´s 
leg”.

Stemningen var god til både 
gudstjenesten og den efterføl-
gende fejring. Tak til alle for 
at have været med til at gøre 
dagen festlig.

Henrik Søndergaard

Alpha 2020 

Alpha 2020 fik et noget anderledes for-
løb end planlagt, idet Coronanedlukning 
gjorde, at vores sidste aften i foråret 
var 11. marts, og vi fortsatte så igen 19. 
august med sidste halvdel af kurset. 

Vores ønske var, at vi foruden nogle 
gengangere ville se nye deltagere, og 
også nogle der ikke havde relation til 
kirken. Vi blev heldigvis positivt over-
raskede, idet knap 20 personer ikke før 
havde deltaget i et Alpha forløb, og flere 
havde ikke før haft sin gang i kirken. 
Desværre kom ikke alle tilbage, da vi 
startede op igen efter sommer. Der var 
5 personer, der ikke valgte at fortsætte i 
efteråret af forskellige årsager. 
Alle var enige om, at det havde været 

et godt forløb, maden fik ros, lederne 
fik ros, de nye videoer og samtalerne i 
grupper havde været givende. Som del-
tagere havde det været en god oplevelse 
både socialt og indholdsmæssigt. Vi 
ledere er enige om, at Alpha kurset har 
været en succes, og måske det bedste vi 
har haft. 
På leder- og medhjælpersiden er et 
Alpha kursus et rigtig stort arbejde og 
meget ressource-krævende. Syv perso-
ner er involveret hver gang ca. 4 timer. 
Ud over dette er der en del planlægning. 
Men det er arbejdet værd.

Vores vision er ”At lede til Jesus”. Her 
er Alpha et rigtig godt værktøj. Næste 
Alpha kursus vil blive til september 
2021.

Kern – Alpha-koordinator



Forholdsregler ved Covid-19, så vi kan være trygge

Covid-19 og de restriktio-
ner, der følger med, giver til 
stadighed udfordringer. Som 
ventet er antallet af smittede 
- og dermed også antallet af 
indlagte - steget her i efter-
året. Der kommer også jævn-
ligt ændringer og justeringer 
i de anbefalinger og krav, der 
stilles. Bla. kræves nu 2m2 pr. 
person; men 2 meters afstand 
mellem smittegrupper, når 
der synges, og 1 meter når 
der ikke synges. For os bety-
der det bla., at vi må være 68 

personer i kirkesalen; men da der skal være 2 meter mellem smittegrupper, når der 
synges, kan der i praksis kun være ca. 45 personer, da smittegrupperne som oftest 
er på 1 – 3 personer. 

Vi gør rigtig meget for, at man kan føle sig tryg i kirken.
 
• Der er opsat spritdispenser rigtig mange steder. 
• Alle kontaktflader bliver afsprittet før og under gudstje-

nesten. 
• Kirkekaffe kan indtages i cafeen, gården eller Menig-

hedssalen og hældes op af en medarbejder, der skal 
bærer mundbind.

• Der er øget fokus på rengøring.
• Alle kontaktflader, der har været i brug, bliver afsprittet 

hver aften.
• Ved spisning er der min. 1 meters afstand.

2 meters afstand mellem smittegrupper. Pga. mange familier ved 
Ungdomsvelsignelsen, fik vi plads til flere end normalt.



Indimellem føler man, at Corona overskygger det hele. Der kræver ekstra med-
arbejdere til det praktiske. For os, der sidder med det administrative, er der rigtig 
meget at holde styr på. Vi ønsker, at alle skal føle sig trygge ved at komme i kirken. 
Samtidig ønsker vi at holde så meget åbent som muligt, og vi ønsker, at det er så  
normalt som muligt. Ved fælles hjælp skaber vi trygge rammer, – det er også de 
tilbagemeldinger, vi får fra vores gæster og besøgende. Vi skal leve med Corona, 
og vi ved ikke hvor længe, sygdommen er blandt os. Vi skal ikke være bange, men 
vi skal tage vores forholdsregler og passe på hinanden. 

Med venlig hilsen
Kern

God afstand ved Onsdagstræf med færre omkring bordene. Kaffe og kage serveres portionsanrettet. 



Onsdagstræf’s udflugt
Grundet covid-19 måtte vi flytte udflug-
ten i år fra maj måned til den 26. august, 
så den lå som start på efterårssæsonen. 
Vi var ikke så mange i år, da nogle hav-
de givet udtryk for, at de var lidt æng-
stelige (smitterisiko) for at tage med, 
men vi var ca. 30 personer, som mødtes 
i kirken kl. 8.45 for at tage afsted.
Vort første mål var et besøg på Psykia-
trisk Samling i Middelfart. Det var i de 
bygninger, som tidligere var det, der 
hed Sindssygehospitalet i Middelfart. 
Vi havde bestilt en rundvisning i 2 hold 
på hver 15 personer, og det var virkelig 
spændende - og lidt gruopvækkende - at 
høre om, hvordan livet på hospitalet har 
været indtil slutningen af 90-erne, hvor 
hospitalet blev lukket. Det store område 
med mange bygninger er nu købt/udle-
jet til mange civile erhverv samt også 
det offentlige (bl.a. SKAT).
Vi tog herefter til TRINITY (Hotel- og 
konferencecenter) ved Lillebælt for at 
spise. Egentlig havde vi bestilt buffet, 
men grundet coronaen blev der serveret 

anretninger. Der var god tid til at nyde 
det sociale samvær inden vort næste 
mål, som var Bindeballe Købmandsga-
ard.
Der var flere af vore deltage i Ons-
dagstræf, som havde nævnt for os, at 
det var et interessant udflugtmål, og 
det skuffede ikke vore forventninger. 
Købmandsforretningen er opført i 1897 
og fungerer stadig som en forretning 
fra denne tid med mange gamle interes-
sante ting, som en del af os kunne nikke 
genkendende til. 
Efter at have brugt god tid på at gå 
rundt og se på alle de mange gamle ting,  
fik vi serveret kaffe med den traditio-
nelle lagkage.
Omkring kl. 16.00 var vi herefter klar 
til afgang tilbage til kirken, hvor mange 
gav udtryk for, at de var glade for en 
dejlig dag - trods coronaen, hvilket 
betød, at vi skulle have mundbind på, 
- og der var heller ikke mulighed for at 
synge undervejs.

Torsten Wendel-Hansen



Opstart i SELA, SALT og LIGHT efter sommerferien

SELA, kirkens gruppe for teens, er kommet godt i gang igen efter corona-nedluk-
ningen. Vi er blevet en stabil gruppe, primært bestående af deltagerne fra den nu 
afsluttede kristendomsklasse. Vi har altid en sjov og hyggelig aften sammen, når 
vi mødes. Sidst tog vi til Jumping Fun og hoppede rundt i en times tid. Her var 
mundbind dog et krav – så det blev lidt sværere at trække vejret, og vi mistede alle 
hurtigt pusten, men havde en super sjov aften sammen alligevel.

I SALT mødes kirkens unge i alderen 16-20 år, og siden vi startede op efter som-
merferien har vi mødtes hjemme hos David og Marie Louise, hvor vi har snakket 
om identitet, tro og kirke. Vi bruger tid sammen på at prise Gud gennem bøn og 
lovsang, og vi øver os i at høre hans stemme. Der er også altid plads til hygge og 
gode snakke.

LIGHT, den engelske gruppe for unge på 20+ år, kører rigtig godt og har fortsat en 
solid gruppe af deltagere, hvor vi let kan være omkring 10 en onsdag aften. Vi har 
ikke set så mange nye unge i denne sæson, hvilket nok skyldes udfordringerne med 
at rejse på tværs af landene. Her i efteråret har vi prioriteret at få besøg af forskelli-
ge gæster og høre deres input på diverse emner. Vi har haft vores egen præst, Hen-
rik, på besøg og senest har det været Kristian Bak fra Aalborg. Resten af efteråret 
vil primært fokusere på et Bibelstudie i en af det nye testamentes breve samt endnu 
et besøg – denne gang af en præst fra København.

David Wendel Jokszies



November 2020
Søndag 1. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Lena Jørgensen.
   Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.  
  12.00: Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.

Mandag 2. 10.00:: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Når troen   
   udfordres” -  og Gud opleves tavs” - Erik Hedelund -   
   Bykirken, Østergade 57-59, 5000  Odense C. 

Søndag 8. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.
   En gudstjeneste med særlig focus på børnene.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 11. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Odinstårnets historie” - Andreas Skov fra Historiens Hus vil  
   komme og fortælle om dette ”Odenses vartegn” indtil 1944. 

Søndag 15. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til baptist.dk (bladet).
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Tirsdag 17. 19.30: Bibelstudie - Johs.-evangeliet (kap. 14-16) v/Peter    
   Kjærsgaard. Kristent Fællesskab, Rosenlunden 15.

Søndag 22. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke. 
   Mødeleder: Heidi Byg.
   Indsamling til menighedens sociale arbejde.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 25. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - ”Historien om 2 kendte   
   Odense-virksomheder” - Jørgen Thomsen fra Historiens Hus  
   kommer og fortæller om Thomas B.Thrige og Haustrups   
   Fabrikker.

Søndag 29. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke. 
1. søndag i advent. Mødeleder: Jette Hyrup.



December 2020
Søndag 6. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til ”Bibelselskabet”.  

Mandag 7. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Når troen   
   udfordres” - i ventetiden” - Poul Kirk - Bykirken, Østergade  
   57-59.

Onsdag 9. 14.30: Onsdagtræf (Seniorgruppen) -Julefest/Julestue. - se omtale   
   andetsteds i bladet.

Søndag 13. 10.30: Julefest m.m. - se omtale andetsteds i bladet.

Søndag 20. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. 
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til menighedens sociale arbejde. 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Torsdag 24. 14.00: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
Juleaften  Mødeleder: Mogens Andersen.
  15.15: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Mogens Andersen

Søndag 27. 10.30: Cafegudstjeneste v/Ole Olsen m.fl.



Ugentlige aktiviteter
Søndag:  10.30: Børnekirke
Mandag: 19.00: Odense Brass Band
 19.15: Gospelkoret ”Joyful Voices”
Tirsdag: 16:30: Fyraftensandagt og bøn
Tirsdag 18.30 - 21.00: Tuesday 
International Fellowship. (Phone Elisabeth 
26709954 if you are coming)
Onsdag: 19:00: SALT/LIGHT
Torsdag: 17.30: Hollufgård-Spejderne
 18.00: City-Spejderne
Café Klosterbakken har åbent: 
Mandag - torsdag kl. 14.00 -17.00 
Søndag 09.30-12.30. Fredag lukket.
Torsdag 13:30-17:30: Lektiecafé

Omtaler

Kontaktoplysninger – menighedens 
præst:
Henrik Søndergaard vil kunne kontaktes 
på tlf. 61 30 21 54 eller e-mail: hks@
baptistkirken-odense.dk. 
Der er ingen fast kontortid, men præsten 
kan træffes efter forudgående aftale.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder: 17. 
november og 8. december 2020. Evt. 
henvendelser både i mundtlig og skrift-
lig form til menighedsrådets formand 
senest 3 dage før mødets afholdelse.

Fyraftensandagt og bøn:
Sidste gang inden jul bliver den 15. 
december. - Vi starter igen i det nye år 
den 5. januar 2021. Vi mødes tirsdage 
kl. 16.30 i kirkesalen.

Forhandlingsmødet den 1. november 
efter gudstjenesten:
Ved forhandlingsmødet er der bl.a. op-
stilling af kandidater til det kommende 
menighedsrådsvalg, øvrige valg, dags-
ordenpunkter til BiD’s Landskonference 
den 7. november.

Forhandlingsmødet i januar måned 
afholdes den 10. januar 2021. Der vil 
være fællesspisning før mødet.

Landskonference i Fredericia - 7. 
november
Den 7. november 2020 er der indkaldt 
til landskonference på Fredericia Gym-
nasium i Fredericia.
Det har jo været et noget usædvanligt 
år i år med covid-19. LK1 kunne ikke 
afholdes, da sommerstævnet blev aflyst, 
så nu samler man så to møder i ét og hå-
ber på, at det bliver muligt at gennem-
føre konferencen på ovennævnte dato.
Hele dagen er afsat til forhandlinger, 
idet man jo har en forholdsvis lang 
dagsorden.
Der vil bl.a. være valg af formand (Per 
Beck er villig til genvalg) og valg til 
ledelsen (Vibeke Dalsgaard er villig til 
genvalg medens Kio Awi ikke ønsker 
genvalg). Herudover vil der være 
optagelse af en ny menighed, nemlig 
Myanmar Christian Fellowship Den-
mark, forelæggelse af årsregnskab til 
godkendelse, forelæggelse af budget 
for 2021 udvisende et underskud på ca. 
475.000, status på fælleserklæringen 
”En kirke på vej”. Herudover skal der 
drøftes principper for tilpasning af Bap-
tistKirkens organisation, ligesom der er 



en del orienteringspunkter.
Såfremt man ønsker at se dagsorden 
med tilhørende bilag, så kan man se 
dette på BaptistKirkens hjemmeside 
baptistkirken.dk

Arrangementer op til jul:
Grundet covid-19 og situationen som 
den ser ud p.t., så ser programmet for 
de specielle julearrangementer ud som 
følger:

Adventskoncerten:
Orkester og kor arbejder på, at det skal 
lykkes at få stablet noget på benene, 
men p.t. er intet afklaret. Det er noget 
problematisk af finde lokaliteter, idet 
man jo ikke kan være i kirken (som 
vanligt) grundet kravene til afstand. - 
Orientering vil blive bragt ved gudstje-
nesterne og ved udsendelse af nyheds-
breve.

Julefesten: 
Vi vil afholde julefest for hele familien 
den 13. dec. kl. 10.30. - Efter gudstje-
nesten vil vi indbyde til julefrokost med 
start formentlig kl. 12.00 eller 12.30 alt 
efter hvor lang tid, man planlægger at 
julefesten skal vare.
I den forbindelse gør vi opmærksom 
på, at der f.s.a. julefrokosten skal ske 
tilmelding senest den 6. dec. 2020 til 
enten Thomas Graf tlf. 42240183 - e-
mail: graf.rojlegyden@gmail.com eller 
Torsten Wendel-Hansen tlf. 22812113 
- e-mail: t.w-h@live.dk. - Julefroko-
sten bliver afviklet i menighedssalen 
og cafeen, hvor der vil være plads til 
henholdsvis ca. 55 personer og ca. 20 
personer.

Cafeens julefest er i år blevet aflyst.

Juleaften:
Der vil I år blive afholdt to juleguds-
tjenester - kl. 14.00 og 15.15 - så det 
skulle være muligt for alle, der har lyst 
til at være med denne aften, at få plads.

Onsdagstræf’s julestue:
Den 9. december vil vi igen i år forsøge 
at lave en dejlig eftermiddag for alle 
seniorer, som har lyst.
Det er klart, at covid-19 jo sætter sit 
præg på anledningen, men vi tror allige-
vel, vi kan lave en program, som meget 
godt ligner det, vi plejer at hygge med.
Første del vil vi henlægge til kirkesalen, 
hvor vi vil synge salmer samt lytte til 
flere musikalske indslag.
Herefter går vi ind i menighedssalen, 
hvor vi skal drikke kaffe og hygge os. 
Slutteligt vil der være lotteri og anden 
form for konkurrence - inden vi vil 
afslutte med andagt og et sangindslag.

Evangelisk Alliances Bedeuge i 2021:
Det bliver i år fra 11/1 til 15/1 at be-
deugen afholdes. - Mødet torsdag den 
14. januar 2021 biver i vor kirke, hvor 
Casper Westergaard vil være indleder. 
Yderligere informationer i næste nr. af 
kirkebladet.

Torsten Wendel-Hanen



MISSION MEXICO
Nyhedsbrev september 2020

Som koldt vand til den udmattede er 
godt budskab fra et fjernt land.
Ordspr.25:25

Kære venner og familie!
September har været en begivenhedsrig 
måned. – Jeg begyndte at være irrrite-
ret over at være et sted, der i den grad 
har brug for at høre om Guds befriende 
frelsesbudskab, men alligevel ikke være 
i stand til at få det ud tilstrækkeligt, på 
grund af de restriktioner, vi pålægges i 
forbindelse med Corona-virus. 
Derfor beslutttede jeg mig for at lave en 
ny Bibel-tryksag, hvor der udover selve 
frelsesbudskabet også er en invitation 
til at komme til vores hus og få et gratis 
Nyt Testamente. Dem lavede jeg nogle 
hundrede af, og de er kommet godt ud.

Men så nærmede 16. september sig. Det 
er en meget speciel dag i Mexico, for 
det er Uafhængighedsdagen. 

Nedenuder: Fejring af Uafhængigheds-
dagen – med mundbind.

Det synes jeg heller ikke skulle gå upå-
agtet hen, og så lavede jeg en tryksag 
om mit indtryk af den dag. – Jeg lægger 
ikke fingrene imellem. Jeg  vil for alt 
i verden ikke fremstå politisk, for det 
er jeg ikke, men jeg er en kristen med 
en overbevisning, og den går i retning 
af, at hvis man bor i et land, hvor der 
dagligt dræbes 95 mennesker af parami-
litære grupper, så bor man ikke i et uaf-
hængigt land. Så bor man i et land givet 
i ondskabens vold. – Vores Fredsfyrste, 
Jesus Kristus, kan sætte os fri, og det 
prøver jeg at vise i tryksagen. – Dem 
har jeg også fået nogle hundrede ud af.

Så var det jo tiden, at jeg skulle have 
fornyet min opholdstilladelse. – Jeg var 
blevet stillet i udsigt, at et enkelt besøg 
til stats-hovedstaden var tilstrækkeligt. 

Det passede så ikke, jeg blev sendt hjem 
igen, og så fik jeg den gule feber. 
Her i området er det en endog meget 
almindelig sygdom. Når det er første 
gang, er den normalt ikke så slem, og 
den stod også kun på i en lille uge. 
Feberen var ikke så høj, men når jeg 
stod op, var svimmelheden overvæl-
dende. Jeg bad om forbøn i forbindelse 
med sidste weekends Gudstjeneste, og 
mandag morgen var jeg frisk som en 
havørn, tak Jesus, og tak for bønnerne, 
venner!
Tirsdag morgen tog vi afsted kl 03.00 
om morgenen. Det regnede de første tre 
en halv time, og da vi jo bor i bjergene, 
var der mange steder sket mudder/sten-
skred, med klippestykker og grene på 
vejen som konsekvens. 



Vi havde nok sat de beskyttende engle 
lidt på overarbejde, men vi kom sikkert 
til byen i god tid. 
Der var en lang kø ved immigrationen, 
hvor der var behørig social afstand. 
Før man kunne komme ind skulle man 
lige igennem en sluse, hvor man blev 
oversprøjtet med desinficerende væske 
og også fik taget temperatur, og selvføl-
gelig har alle mundbind på.  – Dem har 
vi brugt i over 6 måneder. 

Endelig.. efter en times tid... fik jeg lov 
til at sidde foran embedskvinden. Jeg 
afleverede alle papirerne, og så skal jeg 
love for, at hun blev godt og grundigt 
olieret i stille bønner. Og selv om meget 
lidt blev sagt imellem os, smilede hun 
til mig nogle gange. Jeg kunne naturlig-
vis ikke se hendes mund, men hendes 
øjne smilede. Og ca. halvanden time 
senere sad jeg med mit kort, permanent 
opholdstilladelse, ”RESIDENTE PER-
MANENTE”, i hånden. 

GUD ER STOR!

Vi fejrede modtagelsen af  kortet med 
frokost: 3 tocos og en æblemost. 

Kære venner, tusind tak fordi I ville 
hjælpe med ekstra bidrag, så vi kunne 
dække denne udgift. Baptistkirken i 
Odense har jo en politik med ikke at 
offentliggøre donorerne, så vi kan ikke 
takke hver enkelt personligt, men vi er 
så taknemmelige over at tilhøre en fami-
lie, der tager sig af hvert enkelt familie-
medlem. Gud velsigne hver og en af jer!
Vores engelskundervisning, som vi 
håber, vil være en god basis for vort 
underhold, har haft lidt fremgang. 
Jeg havde en elev, Miguel, der lige var 
blevet student fra gymnasiet. Han blev 
født i USA, men var der kun en uge, 
så tog moderen tilbage til Mexico med 
Miguel. Faderen har green-card, og 
kan arbjde legalt i USA. Han vil ikke 
betale for Miguels videre uddannelse, 
så Miguel vil tage til USA, arbejde et 
stykke tid og spare penge til en uddan-
nelse i Mexico (dette er ikke ualminde-



ligt). Imidlertid lærer de jo ikke meget 
engelsk i skolerne her, så han kom til 
mig, før han skulle afsted. Da han tog 
afsted skrev han dette brev, som her er 
oversat til dansk:
”Mange tak, Filip, du er en god lærer, 
fremragende, og jeg takker dig for det, 
du har hjulpet mig med. Stop ikke med 
at undervise, fordi det er lærere som 
dig, der er nødvendige her, for at kunne 
forbedre sproget, ud over at møde en 
meget sympatisk person, en ven. Vi ses. 
- Miguel Angel.”
Selv om hans engelske ikke blev per-
fekt, blev det forbedret mens han kom 
her, og han fik selvtillid til at snakke. 

– Og at få hans brev var et rart klap på 
skulderen for mig.
Vi har tre elever nu, så vi siger tusind 
tak for jeres fortsatte hjælp til vores 
arbejde. Vi kan ikke klare os uden jeres 
hjælp, både med bønner og også finan-
sielt! 
Du kan skrive til os på fbspang@
hotmail.com og bidrag indsættes på 
Baptistkirken i Odenses konto i Danske 
Bank: 3409-12722761. 
Husk bidragsnummer eller CPR-nr, da 
der derved er skattefradrag.                           

Mange kærlige hilsener, Patricia og 
Filip

Herover: Vores stat, Querétaro, er lille (2. millioner indbyggere) og ligger ca 200 
km nord for Mexico City. Vores by, Jalpan de Serra – ikke på billedet -  ligger i den 
østlige del af staten, ca. 200 km øst for stats-hovedstaden.  



Nyhedsbrev fra Simon Graf

Måske oplever du at tiden er gået 
hurtigt. Det oplever vi i hvert fald her i 
Tallinn, Estland. 
Krete og jeg er fortsat i fuld gang med 
Bibelskolearbejdet her – nu med sko-
lens 5. skoleår. 
Vi har i år udelukket estiske elever – 8 
på fuldtidskurset og 19 i vores aften-
skole. Vi mødes med fuldtidseleverne i 
det daglige tirsdag til fredag. De er alle 
dygtige og skønne unge mennesker, og 
det er et stort privilegium at opmuntre, 
undervise og give dem et godt og sundt 
fundament i kristenlivet. 
Vi mødes med vores aftenskoleelever 
hver mandag aften over internettet, da 
aftenskolen i år fungerer som fjernstu-
die. 
Fjernstudiet i aftenskolen giver mu-
lighed for estere i udlandet at gå på 
Bibelskole med deres modersmål. Vi 
har én elev, som har grebet netop denne 
mulighed, og som faktisk bor i Vanløse 
i Danmark. Det er meget sjovt og særlig 
meningsfyldt for mig at have en dansk-
talende, estisk elev. 
I det daglige går det stadig bedre og 
bedre med at undervise, rette opgaver 

og skrive mails på estisk og i det hele 
taget med at begå mig på sproget. 
Det har været en lang proces at lære 
sproget, men nu bærer det rigtig meget 
frugt i min tjeneste. 
Det var ærgerligt, at jeg på grund af 
retningslinjerne for ud- og indrejse til 
Estland måtte aflyse min planlagte tur til 
Danmark, som skulle have været i ok-
tober. Jeg ser frem til, at jeg igen snart 
kan komme til Danmark. 
Udover at undervise og at arbejde med 
eleverne, består en del af vores arbejde 
med finansledelse for skolen. 
Vi har til stadighed stort behov for 
menighedens støtte. Derfor sender vi 
af hjertet en stor tak til menigheden for 
støtten til vores missionsarbejde. 
Vi mærker også et ekstra tryk på grund 
af virussen og er desværre bagefter med 
indsamlingsbehovet. 
Hvis nogen derfor ekstraordinært ønsker 
at støtte med et særligt beløb til støtte-
kontoen, så vil det være meget værdsat! 
Kærlige hilsener og ønsker om fred, 
glæde og godt helbred fra Gud. 

Simon Graf 

Indbetaling: reg.nr. 1551 konto 
4700596834. Mærke: Estland. 
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Ét er nødvendigt

”Martha, Martha! Du gør dig bekym-
ringer og er urolig for mange ting. 
Men ét er fornødent. Maria har valgt 
den gode del, og den skal ikke tages 
fra hende”. (Luk. 10, 42)

Det er underligt, at et ord som ”fornø-
dent” findes i en forholdsvis ny oversæt-
telse. ”Ét er nødvendigt”, menes der.

Hvis man kommer til gudstjeneste i vo-
res kirke her i efteråret, kan man godt få 
det indtryk, at ét er nødvendigt: Pas på 
smitte! Hold afstand, afsprit hænder og 
gør rent. Vi har håndsprit, tape på gulvet 
for at markere afstand, og der går ofte 
en person rundt for at spritte håndtag og 
gelændere.

Nu nærmer julen sig. De fleste samtaler 
er ikke om indholdet i vore julearran-
gementer, men: Pas på smitte! Hold 
afstand i kirkesalen, syng ikke, server 
maden sikkert, så ingen smittes.

Men alt det betyder ikke, at vi har glemt 
det vigtige budskab. Vi vil bare gerne 
gøre det trygt og sikkert for alle, der 
kommer i vores kirke.
Evangeliet er stadig det samme, og 
julens budskab skal ikke overskygges af 
håndsprit og afstand.
Vi vil gerne fortælle om en virkelig 
begivenhed, der skete julenat. Guds søn 
blev født på vores jord. Han gik på sine 
fødder nede i Israel. Han snakkede med 
folk og helbredte syge. Mange vidner så 
ham dø og opstå fra graven.
Budskabet om Jesus, der kom for at 
frelse fortabte mennesker er stadig ker-
nen i kirkens arbejde.

Nogle gange kan praktiske ting tage 
overhånd, så vi går glip af mange gode 
ting.

Hvis du i dag bekymrer dig og er urolig 
for mange ting, så lyt til Jesu ord: Pak 
dine bekymringer lidt væk og lyt til 
Jesu ord. Det er det eneste, som er helt 
nødvendigt.

Kærlig hilsen Henrik Søndergaard


