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Barnevelsignelse i kirken den 8. december
Vi havde den glæde at et af menighedens unge ægtepar denne søndag havde
ønsket at få deres barn velsignet ved gudstjenesten.
Navnet på Jeshith og Signe Damsbo Anandasubramaniam nyfødte datter er
Emily.
Torsten Wendel-Hansen

Adventskoncerten 1. søndag i advent
En tilbagevende tradition er vore adventskoncerter. Det har gennem årene
været en anledning, hvor vi er samlet rigtig mange mennesker til en koncert,
der byder på korsang af Joyful Voices og blæsermusik af Odense Brassband.
I år var ingen undtagelse, og en fyldt kirkesal kunne nyde en afvekslende
koncert, hvor både orkester og kor sprudlede, og hvor Henrik Søndergaard
(menighedens præst) sluttede koncerten med en kort andagt.
Efter koncerten var der mulighed for at købe kaffe og æbleskiver i menighedssalen. Dette arrangement stod spejderne for, og mange sluttede aftenen
på denne måde i godt samvær med venner og bekendte.
Torsten Wendel-Hansen

Årets julefest og julefrokost søndag den 15. dec.
Dette årlige tilbagevendende arrangement blev afviklet på samme måde som
i 2019, idet vi havde en julefest om formiddagen i kirkesalen kl. 10.30, som
Lise Emming Weber-Hansen og Jette Bjørnestad stod for i samarbejde flere
andre. - Efter en kort pause startede vi så kl. 12.15 med frokosten.
Vejret var ikke særlig godt, idet det var regn og rusk en stor del af dagen,
hvilket nok fik nogle til at blive hjemme, men vi synes alligevel det blev en
dejlig dag, hvor der til frokosten var ca. 100 mennesker. Vi sluttede dagen
omkring 14.30.
Torsten Wendel-Hansen

Julefester i cafeen og Onsdagstræf samt Julekreaaften
Det har traditionen tro været en travl december måned i vores kirke. Her
følger nogle billeder fra ovennævnte 3 arrangementer:

Muslimer møder Jesus

Fortællinger om flugt og ny tro af Jørgen Hedager Nielsen.
Det er en stærk bog, der rummer beretninger, som man knap nok fatter den
forfærdelige dybde af. Vi møder mennesker, der har indset, at Islam ikke er
sand. Bogen viser, hvor frisættende det kristne evangelium bliver for mennesker, der kommer fra en helt anden tro og baggrund.
Et par tusind muslimer er de seneste år konverteret til kristendommen og
er blevet døbt i Danmark. I bogen fortæller nogle af dem om deres flugt fra
hjemlandet og om deres vej fra islam til en kristen menighed i Danmark. De
kommer alle fra Iran eller Afghanistan.
Der er stærke beretninger med elementer, som man knap fatter den forfærdelige dybde af. Det gælder både forholdene i hjemlandet, deres oplevelser
på rejsen hertil og i nogle tilfælde forholdet til deres familier og tidligere
venner.
Man bliver ganske enkelt klogere af at læse denne bog, fordi man får en bredere forståelse af de forhold, som disse nye kristne lever under i Danmark.
I bogen deler en række danskere med tilknytning til flygtninge- og migrantarbejdet ud af deres oplevelser og erfaringer. Det er opmuntrende at læse om
de mange danskere, der tilsidesætter opfyldelsen af egen behov for at stille sig til rådighed
for de flygtninge, der kommer til Danmark.
Forfatteren skriver ganske flydende, og bogen
kan anbefales meget, hvis man ønsker at få
mere viden om de problemer, som opstår, når
kulturer og tro skal sammenføjes..
Forlag: Lohse. 221 sider. Kr. 199,95.
Kirsten Gaard

Kære menighed
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et af Gud velsignet nytår.
Juleforberedelserne er også i gang i Mexico. Kæmpe juletræ med masser af
lys, som kan skifte lys i flere forskellige farver. Juletræet blev tændt efter
lidt besvær.
Mange her er katoliker, og vi ønsker at fortælle dem evangeliet om, at Jesus
kom for at blive vor Frelser og Herre.
Mange kærlige hilsner Patricia og Filip

På julemarkedet er folk
glade for at
få budskabet
om, hvorfor vi
fejrer jul.

På gaden i Panal
de Amoles for at
uddele pjecer.
Der kom åbenbart
også en mexicansk
bonde forbi Maria
og Josef.

Alpha forandrer mennesker
Til februar kører vi Alpha for 5. gang. Vi har spurgt tre tidligere alphister - Eva,
Morten og Majbrit - hvad Alpha har betydet for deres liv.
Eva
1) Hvor hørte du om Alpha?
Det var et vennepar, der fortalte mig om Alpha.
2) Hvorfor tilmeldte du dig til Alpha?
Jeg er vokset op i Mormonkirken, hvor min far var en slags
præst. Vi var i kirken mange dage om ugen. På et tidspunkt blev
det for meget, og jeg forlod Mormonkirken omkring 1980.
Jeg blev ikke opdraget strengt, og blev ikke presset til noget,
men fik dårlig samvittighed hver gang jeg trådte lidt ved siden af. Det var den dårlige samvittighed, der var svær.
Jeg begyndte at komme til eftermiddagsmøder i Baptistkirken. Det var første skridt,
så var skridtet til Alpha ikke så stort. Til onsdagstræf blev der også delt et lille
bibelord. Jeg blev ikke presset til noget. Det gjorde, at jeg kunne gå videre.
Det vennepar, der fortalte mig om Alpha, tog selv med til møderne. Så var det lettere at tage med. Jeg var nok ikke kommet alene.
3) Lærte du nye mennesker at kende?
Ja. Nogle kendte jeg gennem mit vennepar, og jeg havde også mødt nogle til onsdagstræf. Heller ikke til Alpha blev jeg presset til noget. Det var rare mennesker og
jeg blev taget godt imod.
4) Har Alpha betydet noget / ændret noget i dit liv?
Ja. Jeg beder mere. Jeg læser mere i Bibelen igen. Jeg fik Bibelen på Hverdagsdansk af kirken efter Alpha. Den er lettere at forstå. Den er jeg rigtig glad for.
Jeg er god til at forstå tingene, men på hverdagsdansk er det lettere at gå til.
5) Har det betydet noget for dit kendskab / forhold til Gud?
Jeg har hele tiden været troende, men er kommet tættere på. Jeg var lettet, da jeg
dumpede min udmeldelse af Mormonkirken ned i postkassen. Der havde jeg en ret
god fornemmelse.
Jeg er kommet tættere på Gud igen. Jeg er sammen med Gud hver dag nu.
Jeg har altid interesseret mig for andre religioner. Synes det er interessant.
Jeg tror på en kærlig Gud, der vælger at se på det gode i mennesket.
6) Hvad var det bedste ved Alpha?
Debatterne i gruppen. Det er også godt med et oplæg at snakke ud fra, men det er
debatten i grupperne, der betyder mest for mig. Det er rart at høre andres synspunkter, så ser man tingene på en lidt anden måde.

Morten
1) Hvor hørte du om Alpha?
Det var gennem min ven Bent, som kommer i kirken. Vi har
været sammen i mange år, og laver da nogen sjove ting. Han
inviterede mig med til jeres Alpha-lørdag. Vi spiste morgenmad og gik tur i Eventyrhaven. Det var første gang, jeg var
med.
Jeg kom ind midt i et forløb. Bent sagde, at hvis jeg ikke
havde noget at lave, så kunne jeg da tage med herned.
2) Hvorfor tilmeldte du dig til Alpha?
Det var de gode samtaler, der tiltrak mig. Den måde I snakker til mig på. Når folk
er venlige, har jeg ikke noget imod at være med.
3) Lærte du nye mennesker at kende?
Ja. Jeg har lært mange at kende. Nogle kendte jeg lidt i forvejen fra kirkens café.
4) Har Alpha betydet noget / ændret noget i dit liv?
Det er nok Debataftenerne, efter Alpha, der har betydet mest. Der er meget, jeg har
tænkt meget over.
Det er rart at kende Bent. Han kan grine af det hele. Så bliver man i godt humør.
5) Har det betydet noget for dit kendskab / forhold til Gud?
Jeg har gået meget i kirke som barn hos min farmor og farfar. Vi lå og bad om aftenen, da vi skulle sove. Det gør jeg stadig.
Mine bedsteforældre har betydet meget for mit liv. Min farfar var menighedsrådsformand.
Jeg har altid kendt lidt til Gud.
6) Hvad var det bedste ved Alpha?
Det hele. Komme ned og snakke med jer, grine lidt og diskutere de ting, der bliver
lagt frem.
Vil du på Alpha igen?
Ja, jeg har ikke noget imod at komme ned og snakke med jer igen.
Debataftenerne er dem, jeg har haft det bedst med. De har været bedre end Alpha,
men nu har jeg heller ikke været med til hele Alpha.
Jeg kan også lide gudstjenesterne, for de er ikke lige så stive som andre kirker jeg
har været i.

Majbrit
1) Hvor hørte du om Alpha?
Jeg tog med en veninde til gudstjeneste i Baptistkirken
for at se, hvad det var. Her lå nogle brochurer om Alphakurset. Jeg snakkede med præsten, der sagde, at det var et
godt kursus, hvis man vil lære noget mere om kristendommen.
2) Hvorfor tilmeldte du dig til Alpha?
Jeg havde været mange svære ting igennem og trængte til noget nyt. Jeg havde
brug for at se, om jeg kunne finde Gud. Jeg ville også gerne lære noget mere om
Bibelen. En af mine venner, som kom i kirken tilbød mig at følges med mig. Så
tilmeldte vi os begge to.
3) Lærte du nye mennesker at kende?
Ja. Jeg lærte mange nye mennesker at kende. Nu mødes jeg med 3 andre piger fra
Alphakurset ca. en gang om måneden. Vi skiftes til at lave morgenbord til hinanden. Vi snakker om løst og fast, læser noget i Bibelen og slutter med fælles bøn.
4) Har Alpha betydet noget / ændret noget i dit liv?
Det har betydet alt for mig, og mit liv er helt ændret. Jeg er blevet mere glad, mere
tålmodig.
Det var også startskuddet til, at jeg kom af med min panikangst. Jeg havde brug for
ro og kærlige mennesker i mit liv, og det gav Alpha mig.
5) Har det betydet noget for dit kendskab / forhold til Gud?
Ja. Jeg har Gud og Jesus i mine tanker hver dag.
Jeg er blevet kristen og blev døbt efter andet Alpha-kursus. Jeg kan bede til Gud.
Jeg mærker så meget kærlighed og varme. Jeg har et sted at gå hen, jeg er elsket
som jeg er.
Gud har taget min byrde. Alt er lagt i Hans hænder.
Gud er ikke længere et stort spørgsmålstegn for mig. Nu kender jeg Ham.
6) Hvad var det bedste ved Alpha?
At møde så mange kærlige mennesker på én gang. Gode samtaler under fællesspisningen.
At mit liv er ændret. Jeg fandt Gud, og alle de dejlige sange, vi synger sammen.

Januar 2020
Søndag 5.
10.30:
			
			
		
12.00:

Nadvergudstjeneste vHenrik Søndergaard.
Mødeleder: Anita Weiss Grarup
Indsamling til BWAid.
Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.

5. - 12. januar 2020 er der Evangelisk Alliances bedeuge, og der henvises i den
forbindelse til flyer med program, som findes i kirkens mellemgang - og også her i
bladet.
Onsdag 8.
14.30:
			
			
			
		
Søndag 12.
10.30:
			
		
10.30:
Tirsdag 14.

Onsdagstræf (Seniorgruppen) ”Et helt liv i Grønland” - John og Ulla Østergaard Nielsen 		
kommer og fortæller om det at bo på Grønland og samtidig 		
være præstepar samme sted.		
Gudstjeneste vHenrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam		
Vietnamesisk gudstjeneste.

19.00: Missionsrådsmøde.

Søndag 19.
10.30:
			
			
		
10.30:

Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
Mødeleder: Mogens Andersen
Indsamling til bibelskoleprojekt i Estland.
Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 22.
14.30:
			
			
			

Onsdagstræf (Seniorgruppen) ”De fynske tysklandsarbejdere” - Fra 1940 - 1945 tog nogle
fynboer til Tyskland for at arbejde. Jytte Raun kommer og 		
fortæller noget om denne problematik.

Søndag 26.
10.30:
			
		
10.30:
		
13.00:

Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Kern Sloth
Vietnamesisk gudstjeneste.
Tamilsk gudstjeneste.

Februar 2020
Søndag 2.
10.30:
			
			
		
12.00:
		
12.45:

Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Lena Jørgensen.
Indsamling til Aktive Kristnes Omsorgsarbejde.
Fællesspisning
Tro i familien - se omtale andetsteds af arrangementet.

Mandag 3.
10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde
			
TEMA: ”Når troen udfordres” - ”og mister sin kraft”
			
Claus Bækgaard - Godthåbskirken, Rosenlunden 15..
Søndag 9.
10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
			
Mødeleder: Jette Hyrup
		
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
Onsdag 12.
14.30:
			
			
			

Onsdagstræf (Seniorgruppen) ”Amish-folket i Pennsylvania”. Jørgen og Kirsten FlenstedJensen har besøgt dette folk, som lever som man gjorde det i
1700-tallet..

Søndag 16.
10.30:
			
			
		
10.30:

Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
Mødeleder: Heidi Byg
Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
Vietnamesisk gudstjeneste.

Søndag 23.
10.30:
			
		
10.30:
		
13.00:

Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke
Mødeleder: Ole Olsen
Vietnamesisk gudstjeneste.
Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 26.
14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) 			
”Ad nye veje i Rumænien” - et fattigt land i EU. - Karsten og
			
Jette Bjørnestad kommer og fortæller om flere besøg i landet.

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. Henrik holder
vinterferie i uge 7.
Menighedsrådsmøder i den kommende fremtid:
Der er ikke aftalt datoer endnu, idet
man afventer resultatet af valget til
menighedsrådet den 5/1 2020 og den
efterfølgende konstituering.
Forhandlingsmødet den 5. januar
2020 efter gudstjenesten:
Ved forhandlingsmødet er der bl.a.
valg til menighedsrådet med bag-

grund i forslagsvalget, der fandt sted
på forhandlingsmødet i november.
På dette møde blev følgende foreslået og opstillet, idet navnene nævnes i
alfabetisk rækkefølge:
Varun Balachantiran, Peder Huulgaard-Pedersen samt Kelan Zhang - se
beskrivelserne af de nævnte kandidater andetsteds i bladet. Udover
dette valg skal vi også have taget
stilling til fordeling af vore projektmidler m.m.. Kom og vær med til
mødet. Der er fællesspisning efter
gudstjenesten, inden vi går i gang
med forhandlingsmødet.
Brevafstemning i forbindelse med
valg til menighedsrådet:
Af valgreglerne fremgår følgende:
”Det er muligt at stemme pr. brev.
En forudsætning herfor er, at man
skriftligt anmoder menighedens
sekretær om tildeling
af stemmeseddel, og at denne stemmeseddel skal være indsendt/afleveret til menighedens sekretær, så det
er denne i hænde inden begyndelsen
af det forhandlingsmøde, hvor valget
finder sted”
Menighedens sekretær er: Jette
Grønvall Bjørnestad, Grønvænget
13 A, st., 5260 Odense S. E-mail:
jette@bjoernestad.dk.
På forhandlingsmødet i november
blev de ovenfor anførte 3 personer
opstillet.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi starter igen i det nye år den 7. jan.
2020. Vi mødes tirsdage kl. 16.30 i
kirkesalen.
Årsberetninger m.m. til årsskriftet
2019:
Vi gør alle organisationer m.fl.
opmærksom på, at for at få beretnin-

ger, adresseændringer m.m. med i
årsskriftet 2019, skal
materialet være afleveret til Steen
Jep Emming via mail: steen.jep@
emming.dk senest den 20. januar
2020.
Torsten Wendel-Hansen

Evangelisk Alliances Bedeuge 2020
Aktiviteter og tilbud i ugens løb:
Ud over ugens aftenlige bedemøder er der også :
Onsdag den 8 januar 2019 kl. 17.00 med drop in
fra 16.30:
Messy Church i Sankt Hans kirke
Tema: Børn og Bøn
Velkommen til en anden måde at være kirke på. Det er rodet, det er måske
lidt larmende, men du kan komme, som du er - og med hele familien.
Det er hyggeligt, sjovt, skørt, snasket, fuld af mening - og I er hjemme til
puttetid igen!
Der er mulighed for fællesspisning klokken 18. Det koster 25 kr. pr. voksen
- børn er gratis
Yderligere oplysninger ved Maria Boll - Tlf 2337 0250 eller mail: maria@
sankthanskirke.dk
Kl. 16.30: Drop-in: afslapning og hygge.
Kl. 17.00: Aktivitet: Kreative, rodede, inspirerende og sjove små værksteder
med mening for HELE familien.
Kl. 17.45: Bibelhistorie: kort, relevant og børnevenlig gudstjeneste med
livlig sang
Kl. 18.00: Fællesspisning – maden bliver lavet og serveret.
Adresse: Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C (i menighedshuset)
Se program for bedemøder på næste side:

Ugens aftenprogram:
Mandag den 6. januar kl. 19.30
i Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense C
Taler: Peter Kjærsgaard, Kristent Fællesskab. Tema: Overrasket på vejen hjem
Tirsdag den 7. januar kl. 19.30
i Kristuskirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense C
Taler: Henning Kamp, Luthersk Mission. Tema: Langt væk hjemmefra
Onsdag den. 8. januar kl. 19.30
i Frelsens Hær, Peder Skrams Vej 31, 5220 Odense SØ
Taler: Morten Aske Rasmussen, Apostolsk kirke. Tema: Uventet besøg
Torsdag den 9. januar kl. 19.30
i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C
Taler: Claus Bækgaard, Bykirken. Tema: To hjem
Fredag den 10. januar kl. 19.30
Ungdomsaften i Vineyard Grønløkkevej 8D
Taler: Matti Jørgensen, ungdomspræst i Bykirken, Tema: Fyldt til overflod

Kære menighedsmedlem

5. januar har vi valg til menighedsrådet. Der er tre opstillede kandidater, og der
skal vælges to. For at give dig lidt mere information om kandidaterne og dermed
et godt informationsniveau til at sætte dit kryds, kommer her lidt information.
Hvis ikke du kommer til mødet, kan du stemme pr brev ved at
anmode Jette Bjørnestad om en stemmeseddel.

Varun Balachantiran
Lidt om mig: Evt.
alder, gift med,
børn m.m.
Kort beskrivelse
af erfaringer,
som jeg bringer
med fra eks. mit
frivillige arbejde
i kirken, professionelt eller andre
sammenhænge
Dette vil jeg
bidrage med i
menighedsrådet

•

Jeg er 25 år gammel og arbejder til dagligt som Softwareudvikler hos Region Syddanmark.

•

I kirken er jeg menighedstjener, hvilket består i at byde folk
velkommen, samle penge ind samt tælle penge efter gudstjenesterne.
Derudover er jeg også en del af teknikergruppen, hvor vi
bruger programmet Proclaim til at vise sange, bibeltekster
m.m. på skærmen under gudstjenesterne.
Jeg er medansvarlig for kirkens hjemmeside.

•
•
•

Jeg vil bidrage med ideer og forslag set fra de unges perspektiv, så hele menigheden bliver repræsenteret i menighedsrådet.

Kelan Zhang

Lidt om mig: Evt. •
alder, gift med,
børn m.m.
•

Jeg blev kristen i 2000, blev døbt i 2011 og blev medlem af
vores kirke i 2012.
Jeg er 46 år, gift og har en pige på 5 og en dreng på 8. Jeg
har været i Danmark i 14 år.
• Jeg er en glad, tankefuld, ansvarlig, sympatisk og omsorgsfuld person.
Kort beskrivelse • Jeg og to andre kristne kinesere startede en kinesisk bibelgruppe i 2013. Vi har mødtes hver fredag aften siden da.
af erfaringer,
som jeg bringer
Gruppen er på 12 personer nu, hvoraf der er 7 kristne. Alt
bygger på kærlighed, som vi får af Gud og giver til de andre.
med fra eks. mit
Gruppen er stabil og voksende nu. Gruppen har lært, hvorfrivillige arbejde
dan vi holder forskellige mennesker under et tag, Guds tag.
i kirken, professionelt eller andre • Derudover har jeg også været medlem af en sino-dansk organisation, Hjerte-Bro, siden 2015. Vi organiserer foredrag,
sammenhænge
busture, koncerter og aktiviteter med fællesspisning. Formålet er at hjælpe kineserne i Danmark til at kende danskerne,
dansk kultur og natur og omvendt.
• Jeg har desuden været forældrerepræsentant i kredsrådet
for Odense City-kredsen af Danske Baptisters Spejderkorps
siden 2017.
• Jeg arbejdede som læge i Kina, inden jeg kom til Danmark,
og har arbejdet som forsker, efter jeg blev færdig med min
ph.d. på SDU. Jeg arbejder som læge i Danmark nu.
Dette vil jeg
• Jeg vil bidrage med at støtte andre og vores aktiviteter og
bidrage med i
drage omsorg for dem, som har brug for det.
menighedsrådet
• Jeg har tænkt på, hvordan der kunne komme flere børn til
kirken eller børnekirken.
Andet
Jeg ved ikke rigtig endnu, hvordan jeg bedst kan bidrage i
menighedsrådet, men jeg er god til at observere og at lære af jer,
som allerede har fået mange erfaringer. Der kommer også nogle
forslag med tiden. :-)

Peder Huulgaard-Pedersen
Lidt om mig: Evt. •
alder, gift med,
børn m.m.
•
•
Kort beskrivelse •
af erfaringer,
•
som jeg bringer
med fra eks. mit
frivillige arbejde •
i kirken, professionelt eller andre •
sammenhænge
•

Dette vil jeg
bidrage med i
menighedsrådet

•

Jeg blev gift i 1967. Efter 44 års ægteskab døde min hustru i
2011.
Derefter mødte jeg Cynthia i 2013, og vi blev gift i 2015.
Cynthia medbragte 3 børn, og nu har vi 4 børnebørn.
Jeg er opvokset i den kristne tro og har arbejdet med forskelligt frivilligt arbejde i kirken.
Jeg har nu siddet som suppleant i menighedsrådet og vil
gerne have mere indblik i, hvad man laver i menighedsrådet.
Jeg er med til at lave menighedens julefest med frokost i
kirken.
Cynthia og jeg er sammen om vores projekt ”privat hjemmepleje i Ghana”.
I vores bibelstudiegruppe i Kolding er jeg medarbejder. Vi
mødes 2 gange om måneden. Jeg er desuden pr-ansvarlig for
gruppen.
Jeg vil gerne fortsætte med det kirkelige arbejde, og jeg vil
meget gerne dybere ind i fællesskabet i kirken.

Tro i familien
Familierne betyder rigtig meget for
børnenes trosudvikling.
Her i kirken giver vi hjælp til bibellæsning derhjemme ved bl.a. at
give en børnebibel til de mindste og
Bibelen på Hverdagsdansk til alle
kirkens børn i 5. klasse.
Men hvordan snakker vi om det i
familierne?
Mange oplever det som en svær udfordring. Vi har derfor hentet hjælp
udefra.
Søndag 2/2 kl. 12.45 – 14.15 har
vi inviteret projektleder af ”Familielaboratoriet” Merete Holm
Dalsgaard til at inspirere os til gode
samtaler og vaner derhjemme, når
det gælder om at give troen videre til
næste generation.
Merete skriver:
”Med udgangspunkt i Familielaboratoriets forældreundersøgelse
”Tro i familien” vil vi sammen se på,
hvad der optager og udfordrer forældre i Baptistkirken i Odense. Disse
emner vil vi behandle gennem korte
inspirerende oplæg, ærlige forældresamtaler og en individuel øvelse der
kan hjælpe dig på vej i den retning
du ønsker for familielivet.
I forældresamtalen vil vi have fokus
på at skabe et samtalerum, hvor hen-

sigten ikke først og fremmest er at
dele succeshistorier, men dele ærligt
om de op- og nedture, der er forbundet med forældrerollen.”
Det bliver tilrettelagt, så det både er
til børnefamilierne (med børn i alle
aldre) og bedsteforældrene, som
også er vigtige samtalepartnere i
børnenes trosudvikling.
Vi håber, at rigtig mange vil være
med efter kirkefrokosten til dette
inspirerende møde.
Mvh Menighedsrådet

Merete Dalsgaard kommer fra Århus og er leder af Børne- og UngdomsOases familiearbejde, Familielaboratoriet

Årsmødet 1. marts 2020

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”
Tema
Jesus sendte sine disciple ud for at sprede evangeliet. Det har Jesu kirke
gjort i snart to tusind år, og det er stadig en opgave, som er lagt hen til os i
hele Jesu universelle kirke.
Men hvordan gør vi det hos os?
Til årsmødet vil vi se på, hvordan det er gået de børn, der blev født 1995 –
2005. Har vi været gode til at favne dem og lære dem om Jesus?
Vi har interviewet 12 personer, som er døbt de seneste år. Vi vil høre nogle
af de ting, de har sagt om det at tage skridtet og blive døbt.
Vi vil også se lidt på, hvordan kirkens forskellige grene har medvirket til at
gøre mennesker til Jesu disciple.
Til sidst vil der være god tid til at drøfte i grupper, hvordan vi kan blive
endnu bedre til denne vigtige opgave.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at høre og komme med input til
dette spændende tema.
Mødet ligger 13.00 – 14.30 og er umiddelbart efter spisningen og før forhandlingsmødet.
Mvh
Menighedsrådet

Næste blad udkommer den 23. februar

En ny begyndelse

”Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine
skal være mere. Thi det, der var før, er
forsvundet. ”Se, jeg gør alting nyt!””
(Åb. 21, 4 – 5)
Da jeg som ung mand skrev breve,
skete det ofte, at jeg fik skrevet noget
forkert. Så krøllede jeg papiret sammen og smed det i skraldespanden. Så
kunne jeg starte forfra.
Senere blev det elektronisk. Så kunne
jeg bare klikke på ”marker alt” og
dernæst ”delete”. Så var der en blank
skærm, og jeg kunne begynde forfra.
Gud begynder forfra og forfra og
forfra
Bibelen fortæller, at Gud skabte
verden god. Men midt i Paradiset
kom der ondskab. Det udviklede sig,
og efter en tid vælger Gud at sende
en syndflod, som giver verden en ny
begyndelse.
Det går dog galt igen, og Gud udvælger sig et menneske – Abraham - som

Deadline er den 12. februar

bliver stamfar til et nyt folk og dermed
en ny begyndelse.
Senere kom Jesus, og igen starter Gud
forfra med et nyt folk.
I bibelteksten øverst tales der om den
sidste nye begyndelse. En dag vil Gud
krølle denne verden sammen og skabe
en ny verden.
Det betyder ikke, at alt det, vi har nu,
er dårligt. Men det betyder, at en dag
vil Gud skabe den perfekte verden,
hvor der aldrig mere sker dårlige ting.
En ny begyndelse for dig og mig
Et nyt år er også muligheden for en ny
begyndelse for dig og mig.
Det kan godt være, at du har haft
mange nye begyndelser i dit liv, men
nytåret er tiden for at standse op og
spørge, om du endnu en gang skal
begynde forfra.
Jesus er klar til at hjælpe dig, hvis du
vil begynde forfra sammen med ham.
Du kan få hjælp til at lægge det gamle
liv bag dig og følge ham. Få endnu en
ny begyndelse.
Kærlig hilsen Henrik
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