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Onsdagstræf’s julestue
I vores kirke - og vel også de fleste
andre kirker landet over - har det
grundet covid-19 været nødvendigt
at skære ned på alle de mange traditionelle anledninger, som plejer at
følge med julen.
Efter de seneste restriktioner så
valgte vi af sløjfe julefrokosten,
cafeen’s julefest m.m., men vi valgte
så at koncentrere os om afviklingen
af Onsdagstræf’s julestue.
Bordopstillingen var lidt anderle-

des end normalt med rigelig plads
omkring bordene. Inden vi startede,
var bollerne blevet smurt med mundbind og handsker og arrangeret på
desserttallerkener til den enkelte
deltager.
Vi oplevede, at mange - også mange
nye ansigter - var mødt frem, så vi
vel tilsammen var ca. 35.
Vi startede i kirken, idet vi her kunne synge julesalmer med 2 meters
anstand. Kern Sloth bød velkommen
og foruden de omtalte salmer, så fik
vi en julehistore ved
Ole Olsen, og Knud
Møller-Christensen
glædede os med et
dejligt potpourri
over de gode gamle
og kendte julesalmer.
Vi gik herefter over
i menighedssalen,
hvor der kunne købes lodder til ameri-

kansk lotteri, og man fik sig herefter
placeret ved de juledækkede borde,
hvor boller m.m. blev serveret på de
fyldte desserttallerkener. - Efterfølgende gik Kern og Ole rundt og skar
lagkagestykker ud efter deltagernes
ønsker - naturligvis iført behørige
handsker.
Efter at vi var blevet færdige med
serveringen, gik Emilia og en veninde igang med endnu et dejligt
musikindslag. Her blev det også til
rigtig mange dejlige julemelodier,
som tilhørerne var mægtigt glade
for.
Ole Olsen trak vinderne i det amerikanske lotteri, hvorefter vi gik
over til den årlige tipskupon med 20
spørgsmål, som skulle gættes. Her
var der til slut 2 vindere som fik hver
en julestjerne. - Herefter blev der
vanen tro trukket lod om de sidste 6

julestjerner.
Henrik Søndergaard holdt herefter
andagt, og da vi jo ikke må synge
fællessalmer i menighedssalen - med
mindre vi har 2 meters afstand - så
fik vi sluttelig ”Jeg er så glad hver
julekvæld” som duet samt ”Dejlig er
jorden”.
Der blev takket for fremmødet og
uddelt gaver til Erik og Helen (”fratræder” efter mange års tjeneste) og
Knud Møller-Christensen for hans
trofaste klaverspil til salmer/sange
ved vore anledninger.
Efter denne dejlige anledning håber
vi på at kunne komme godt igang
igen i det nye år, hvor mange nye
anledninger venter os - forhåbentlig.
Torsten Wendel-Hansen

Åndelig vejleder
Vi har i flere år tilbudt de døbte en
åndelig vejleder. Det vil sige, at et
medlem fra menigheden vil fungere
som åndelig vejleder for den nydøbte det første år efter dåben. Formålet
er, at den nydøbte kommer godt i
gang med sit nye liv med Gud og
har en tæt omsorgsperson, som kan
hjælpe den nydøbte ind i menighedens fællesskab.
Gitte Lehman blev døbt 6. september 2020, og vi har spurgt hendes
åndelige vejleder Lis Uhre Knudsen,
om hun vil skrive lidt om, hvordan
de første måneder er gået.
Lis skriver:
Det er fantastisk, hvordan Gud kan
gribe ind i menneskers liv.
Jeg har nu kendt Gitte og haft den

glæde at være rådgiver for hende,
siden midt i august, hvor hun er
kommet i vores menighed. Vi har
besøgt hinanden flere gange og har
haft dybe fortrolige samtaler og kender hinanden godt.
Det er fantastisk at opleve hvor
meget Gud har gjort for hende, givet
hende så meget glæde, fred, tro, håb
og kærlighed.
Det er en rigtig god måde at komme
hinanden nærmere på, også hvis man
føler sig ensom.
Jeg tror det betyder meget for hele
menigheden at have et tæt fællesskab, at opleve at høre til, at være en
del af fællesskabet, at have familie.
Det betyder meget for nye medlemmer, ja for os allesammen.
Kærlig hilsen
Lis Uhre Knudsen

Det er Gitte til venstre og Lis til højre.

Covid-19 situationen
Smittetallet og antal indlagte er som
forventet steget drastisk gennem
efteråret. I dagspressen hører vi om
kommende vacciner, som vi håber,
vil bringe os en hverdag igen; men
det vil selvfølgelig tage tid at få først
de sårbare, sundhedspersonale og de
ældre vaccineret, og der skal sandsynligvis vaccineres af to omgange
med tre ugers mellemrum.
En rigtig hverdag kan vi sikkert ikke
forvente os før sidst på efteråret
2021.
Så vores hverdag med afstand og
håndsprit vil vare længe endnu.
Vi benytter stadig både kirkesalen,
menighedssalen og cafeen til gudstjeneste. Hver søndag er vi mellem 50
og 70 til guds-tjeneste i de tre lokaliteter. Mange får en god snak over
kaffen efter gudstjenesten i cafeen og
menighedssalen.
I november blev der
afholdt en begravelse
med den anbefalede afstand mellem kirkegængerne.
Kirken var et smukt
blomster-hav med
mange kranse, bårebuketter og opsatser.
Det blev en rigtig fin
anledning, som de
pårørende satte rigtig
megen pris på. Der
var ca. 40 deltagere,

så de fleste siddepladser var i brug.
I Onsdagstræf måtte vi desværre
aflyse to anledninger da en foredragsholder skulle arbejde hjemmefra
og derfor ikke måtte komme til os.
En anden måtte i karantæne pga.
et familie-medlem var smittet. De
sidste par gange har der været næsten det samme antal deltagere som
før nedlukning i marts. Der er stort
behov for at være sociale og være
sammen med hinanden.
Der plejer at være nadvergudstjeneste
første søndag i måneden. Vi valgte at
aflyse i november og december pga.
utryghed, da der endnu en gang kom
nye restriktioner.
Vi planlægger at optage nadverfejring i januar og selvfølgelig benytte
de anbefalinger myndighederne
foreskriver.
Der var en afmatning i cafeen lige
efter genåbning i august; men i
efteråret har der været mellem 8 – 14
gæster og en del gæster, som vi ikke
har set før. Det glæder selvfølgelig
medarbejderne og os som ledere, at
man benytter kirkens aktivitet med
en åben cafe.
Vi ser alle frem til et liv, som vi
kendte tilbage i 2019. Covid-19 ligger hele tiden over os som en dyne
– det bliver fantastisk at kunne få
vores dagligliv tilbage. Indtil da må
vi fortsat passe på hinanden med de
anbefalinger der foreligger.
Kern Sloth

Uddeling af julepakker i Torsdagscafeen - den 17. dec.
Vi har i Foreningen Klosterbakken’s torsdagscafe grundet covid-19 haft et
noget turbulent år med op- og nedlukninger og tilretning af måden, vi kan
mødes med vore eritreanske flygtninge på.
Vi havde dog håbet på, at vi kunne have afsluttet året med en lille sammenkomst, hvor vi kunne julehygge sammen med spisning eller lign., men
det blev det ikke til i år. I stedet for havde vi lavet 11 julepakker til de mest
trængende i gruppen, og pakkerne blev uddelt med fornøden afstand, sprit
m.m. den 17. december.
Vi forsøger fortsat - trods nedlukningen - at hjælpe dem der har behov for at
få hjælp til forskellige ting (bl.a. forlængelse af opholdstilladelse, fornyelse
af pas, ansøgning om familiesammenføringer, hjælp til oversættelse af breve
fra det offentlige m.m.) ved at lave individuelle aftaler i kirken.
Udover den ovennævnte hjælp fik vi i år også en forespørgsel fra Bykirken
om hjælp til køb af pakker til deres julehjælp. - Også dette fik vi klaret med
god hjælp fra nogle af kirkens medlemmer.
Torsten Wendel-Hansen

En anderledes julefest
Den 13. december var annonceret til
af være kirkens julefest med efterfølgende julefrokost.
Efter de seneste restriktioner droppede vi tanken om at holde julefrokost
efter julefesten, da vi ikke følte, det
var muligt at gennemføre det sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Herefter var der så julefesten tilbage,
men her viste det sig så få dage før,
at et par af deltagerne var smittede
og nogle andre havde været i forbindelse med nogle, der muligvis havde
covid-19, så der måtte igen ændres
på indholdet. Fra at have været en

anledning, hvor der ikke skulle
synges fællessalmer, så blev det nu
til, at det var muligt at synge efter en
ændring af stoleopstillingen, så der
var den krævede afstand.
Det blev altså en lidt anderledes
anledning, men med skriftlæsninger,
lystændinger, fortællinger, musikalske indslag samt en kort prædiken
blev det alligevel en dejlig, men
anderledes formiddag.
Der var ikke kaffe bagefter, men
man kunne sætte sig ved borde både
i cafeen og menighedssalen for en
snakke lidt sammen, hvilket en del
gjorde.
Torsten Wendel-Hansen

Mission Mexico

Nyhedsbrev oktober 2020
Som koldt vand til den udmattede
er godt budskab fra et fjernt land.
Ordspr.25:25

Kære venner og familie!
Nu kan det være nok! Jeg ved ikke
præcis hvorfor Vorherre har tilladt
denne vrdensomspændende krise
med Covid-19, men én ting ved
jeg: Der er millioner af mennesker
verden over, der har brug for at høre
frelse-buskabet om Jesus, og Guds
fantastiske kærlighed for os alle.
Hans alt-overskyggende tålmodighed og tilgivelse for alle vore synder
– hvis vi blot vil modtage Ham!
Livet skal jo på en eller anden måde
fortsætte, og derfor går folk stadig

ud og handler, dog selvfølgelig med
mund-bind og social-afstand. Her er
der alco-gel ved indgangen til alle
forretninger, og nogle steder måler
de temperaturen på alle kunder, før
de får lov at komme ind… men mennesker færdes stadig rundt omkring.
Derfor satte jeg mig for, at nu må vi
komme igang igen! Jeg har elever
mandag til fredag. Ikke mange timer,
selv om ”alle” mine 3 elever er på
forskellige klassetrin, så jeg skal
lave forskellige klasser til hver. Det
tager jo også tid, men jeg har dog
tid til (man må jo prioritere) at jeg
vil ud hver dag her i Jalpan og dele
budskabet.
I sidste uge lavede jeg så 500 Bibeltryksager, og dem tog vi lørdag til

en nærliggende by, hvor der er et ret
stort marked hver lørdag.
Det er mindre end det var før corona-krisen, men der var stadig nok
mennesker til at vi fik næsten alle
tryksagerne ud. Desuden gav vi 10
Nye Testamenter ud til nogle politibetjente og en soldat, samt 3 til
nogle ”trængende får”.
Man kan sige, at vi de sidste par
måneder har sparet penge til benzin, og også til trykning af Bibeltryksager, fordi vi ikke har været på
disse uddelings-ture. Men det er slut
nu! Derfor siger vi stadig tusind tak
for jeres hjælp. Det er jer der gør
det muligt at nå masserne her. Gud
velsigne jer!

Svært bevæbnede soldater patruljerer overalt. Grunden til den hvide
camouflagedragt er ikke fordi der
er sne, men hvidt tiltrækker ikke
så meget sol, og sol er der meget
af. Han var rigtig glad for sit Nye
Testamente.
Nu skal jeg igang med en Halloween-tryksag, så folk kan få et indblik i den bibelske holdning til dette,
samt den store mexicanske festdag
dagen derpå, hvor ”Dødens dag”
fejres, med store parader (måske
mindre i år), hvor grimme kranier er
den altoverskyggende afgud.
Her i oktober har der jo også været
Brunsvigerens Dag, i hvert fald på
Fyn – og i Jalpan i Mexico. Jeg fejrede dagen ved at lave 5 brunsvigere, hver med 12 stykker, og så delte
jeg dem ud til venner og bekendte,
sammen med en forklaring på brunsvigere, og også en invitation til at få
et Nyt Testamente. Rafael, vores rare
nabo, fik 3 stykker til familiien. Han
bad også om Nye Testamenter. Så

der var et til ham og et til datteren.
Det er ingen hemmelighed, at Patricia godt kan lide brunsviger.
Du kan som altid skrive til os på
fbspang@hotmail.com og bidrag
indsættes på Baptistkirken i Odenses konto i Danske Bank: 340912722761. Husk bidragsnummer
eller CPR-nr, da der derved er skattefradrag.
Mange kærlige hilsener, Patricia og
Filip

Som ses bærer de fleste mundbind. Men når politiet skal holde pause og få
lidt at spise og drikke kan de naturligvis ikke have dem på. De var rigtig
glade for hver at få deres eget Nye Testamente.

Januar 2021
Søndag 3.
10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
			
Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam
			
Indsamling til BWAid.
Søndag 10.
10.30:
			
			
			
		
10.30:

Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
Efter gudstjenesten er der forhandlingsmøde i 			
kirkesalen.
Vietnamesisk gudstjeneste.

10. - 17. januar 2021 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 13.

14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - emnet meldes ud senere.

Søndag 17.
10.30:
			
			
		
10.30:

Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
Mødeleder: Ole Olsen.
Indsamling til Bibelskoleprojektet i Estland.
Vietnamesisk gudstjeneste..

Søndag 24.
10.30:
			
		
10.30:
		
13.00:

Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Lena Jørgensen.
Vietnamesisk gudstjeneste.
Tamilsk gudstjeneste.

Tirsdag 26.

19.00: Missionsrådsmøde.

Onsdag 27.
14.30:
			
			
			

Onsdagstræf (Seniorgruppen) ”Mine 24 år i SAS” - John Sørensen - en spændende mand
med en spændende historie på baggrund af mange års 		
arbejde som pilot i SAS.

Søndag 31.
10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
			
Mødeleder: Kern Sloth.

Februar 2021
Søndag 7.
10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke
			
Mødeleder: Mogens Andersen.
			
Indsamling til Aktive Kristnes Omsorgsarbejde..
Onsdag 10..
14.30:
			
			
			

Onsdagtræf (Seniorgruppen) Karen Blixen - Dorthe Tofte-Hansen
- præst ved Dalum Kirke - kommer og fortæller historien
om denne danske digter, forfatterog historiefortæller.

Søndag 14.
10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
			
Mødeleder: Heidi Byg.		
		
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
Søndag 21.
10.30:
			
			
		
10.30:

Gudstjeneste v/Ole Olsen..
Mødeleder: Jette Hyrup.
Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 24.
14.30:
			
			
			

Onsdagstræf (Seniorgruppen) ”Besøg fra politiet” - politiass. Mark Grossmann ville 		
komme og fortælle om politiets forebyggende arbejde. 		
Mark Grossmann er iøvrigt medlem af Odense Byråd.

Søndag 28.
10.30:
			
			
		
10.30:
		
13.00:

Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Kern Sloth
Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
Vietnamesisk gudstjeneste.
Tamilsk gudstjeneste.

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 kommende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder: 19.
januar 2021. Evt. henvendelser både i
mundtlig og skriftlig form til menighedsrådets formand senest 3 dage før
mødets afholdelse.
Fyraftensandagt og bøn:
Vi starter op igen i det nye år den 5. januar 2021. Vi mødes tirsdage kl. 16.30 i
kirkesalen.

Forhandlingsmødet den 10. januar
efter gudstjenesten:
Grundet covid-19 bliver der tale om et
kortere forhandlingsmøde end vanligt
og uden fællesspisning inden mødet.
Mødet foregår i kirkesalen.
Ved forhandlingsmødet er der bl.a. valg
til menighedsrådet med baggrund i forslagsvalget, der fandt sted på forhandlingsmødet i november. Opstillet er i
alfabetisk rækkefølge: Jette Bjørnestad,
Lene Graf og Morten Olsen. Udover
dette valg, så skal vi også have taget
stilling til fordeling af projektmidler
m.m.
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
stemmesedlen er denne i hænde inden
begyndelsen af det forhandlingsmøde,
hvor valget finder sted. Menighedens
sekretær er: Jette Bjørnestad, Grønvænget 13 A st., 5260 Odense S. E-mail:
jette@bjoernestad.dk.
Da Jette Bjørnestad imidlertid er på valg
til menighedsrådet, så skal stemmesedlen afleveres til forhandlingsleder: Steen
Jep Emming inden starten på mødet.
Torsten Wendel-Hansen

Valg til menighedsrådet
Ved Forhandlingsmødet 10. januar skal der vælges to medlemmer til menighedsrådet. Alle tre opstillede har været og er frivillige, trofaste medarbejdere
med flere forskellige opgaver i menigheden. Opstillet er i alfabetisk rækkefølge:
Navn
Opgaver i menigheden
Jette Bjørnestad
Lærer i Børnekirken
Menighedsrepræsentant i Landskonferencen
Sekretær for Forhandlingsmødet
Lene Graf
Pt. næstformand i menighedsrådet
Lærer i Børnekirken
Har før siddet i menighedsrådet gennem 8 år
Morten Olsen
Bestyrelsesmedlem i Social Forening
Leder i teenagerarbejdet Sela gennem flere år
Tekniker ved gudstjenesten
Har for få år siden siddet i menighedsrådet for en
treårig periode
De to personer der opnår flest stemmer, bliver medlemmer af menighedsrådet. Alle er villige til at opstille som suppleant for menighedsrådet, hvis de
ikke bliver valgt. Arbejdspresset i menighedsrådet er stort, så suppleanter får
også tilbudt at deltage i menighedsrådsmøderne; men uden stemmeret.

Kontaktoplysninger til Baptistkirken i Odense’s årsskrift:
a)
Såfremt du allerede har dit navn
med i adressefortegnelsen, men
har skiftet adresse, mobilnr. eller
e-mail så kan du få a’jourført oplysningerne i forbindelse udgivelse
af årsskriftet, såfremt du meddeler
ændringerne til Kern Sloth senest
den 15. januar 2021. Kern Sloth har
denne e-mail-adresse: kernsloth@
gmail.com

b)
Er du ikke i adressefortegnelsen/
medlemslisten i årsskriftet - men
ønsker du fremover at være der, så
kontakt Kern Sloth via denne mail:
kernsloth@gmail. Du vil herefter
modtage en erklæring, som du skal
udfylde, underskrive og derefter
returnere til samme. Gør det inden
den 15. januar 2021, så vil du være
med i årsskriftet for 2020.

Årsberetninger m.m. til årsskriftet 2020:
Vi gør alle organisationer m.fl. opmærksom på, at for at få beretninger,
adresseændringer m.m. med i årsskriftet 2020 så skal materialet være afleveret til Steen Jep Emming via mail: steen.jep@emming.dk senest den 15.
januar 2021.
Torsten Wendel-Hansen

Årsmøde 7. marts 2021
Cocona-tiden har sat mange ting på
pause, og det kan være godt at standse op og overveje, om de ting, vi har
i gang nu, opfylder de drømme, som
vi har for vores kirke.
Hvad kalder kirkens Herre os til at
gøre de næste år?
Oplæg til missionsdrøftelse på
årsmødet:
Visionen for vores kirke er: Vi vil
lede til Jesus, leve med Jesus og
være ledt af Jesus. Hvad betyder det
for vores aktiviteter?
Snak i grupper:
Vi er en menighed på knap 300
medlemmer + mange ”venner af
menigheden”. Nogle kender vi rigtig
godt, andre kender vi mindre godt
eller slet ikke.
Vi kender vores by og mange af de
mennesker, der færdes i byen.

Hvad ville vi gøre, hvis alle aktiviteter i kirken blev nulstillet? Hvis alle
grupper, alle udvalg og alle vores
forskellige gøremål stoppede, og vi
skulle starte et nyt arbejde op? Hvad
ville være vigtigt for os at fokusere
på?
Vi håber, at en bred vifte af menigheden, vil være med til denne vigtige
samtale. Vi vil gerne have input
fra alle vore organisationer. Hvad
tænker vi, at vi som baptistkirke i
Odense skal lægge vægt på de kommende år?
Snakken skulle gerne føre til et konkret resultat. Her skal vi også overveje, hvad vi selv har kræfter til, og
om der er noget, vi skal have hjælp
til udefra.
Menighedsrådet

Evangelisk Alliances bedeuge 2021

I skrivende stund ved vi ikke, om
det vil blive muligt at gennemføre
møderne, der jo traditionen tro ligger
i 2. hele uge i starten af året. Mødet den 14. januar 2021 skulle efter
planen afholdes i vores kirke. Der
ligger bedeugefolder (lokal) og bedehæfte (udgivet af EA) i forgangen
til fri afbenyttelse.

Ugens program følger her:
Mandag den 11. januar kl. 19.30
Odense Vineyard: Grønløkkevej 8D
Taler: Henrik Hadberg, Fyns Frimenighed. Emne: Lev!
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
Betania: Rytttergade 3
Taler: Strange eller Astrid Møller
Christensen, Frelsens Hær.
Emne: Del!
Onsdag den 13. januar kl. 19.30
Bykirken: Østergade 57
Taler: Erik Empleo Dahl Hansen,
Indre Mission. Emne: Inviter!
Torsdag den 14. januar kl. 19.30
Kristuskirken: Klosterbakken 11
Taler: Casper Vestergård, Bykirken.
Emne: Tænk!
Fredag den 15. januar kl. 19.30
Ungdomsaften i Jacobskirken:
Thorsgade 40
Taler: Christoffer Højlund, Fyns
Valgmenighed. Emne: Oplev!

Nye ”Tro-og-liv-møder”
Flere har efterlyst et sted, hvor man kan dele liv med hinanden. Vi har cellegrupper, hvor man ofte deler lidt fra sit eget liv og beder sammen, før man
går i gang med et studie. Men der har været ønske om et forum, hvor man
samles med det primære formål at dele tro og liv.
Derfor har vi taget initiativ til nogle nye møder. De er ikke tænkt som en
erstatning for cellegrupperne, men et tilbud om et rum, hvor man kan dele
liv uden et studie. Det er tanken, at vi mødes uden den store forberedelse. Vi
kan lovsynge sammen. Vi kan dele vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort for
os eller igennem os og vi kan bede for hinanden.
fortsættes på næste side

Vi ved, at Ånden arbejder på forskellige måder og vil give plads til, at vi i et
varmt fællesskab kan dele det med hinanden, som vi hver især får givet.
Det er ikke tænkt som en fast gruppe. Man kan komme til mødet, når man
har lyst til det og brug for det. Det er frivilligt, om man vil dele noget, eller
bare suge til sig.
Første møde er torsdag 7. januar kl. 16.00 – 17.00. På dette møde aftaler
vi, hvornår vi mødes næste gang, og hvor tit vi vil holde møder fremover.
Vi håber, at du har lyst til at komme og være med.
Kærlig hilsen Ole Olsen og Henrik Søndergaard

Fasten 2021
Fastetiden er hvert år 40 dage fra
”askeonsdag” til påskedag. I 2021
er det 17. februar til 4. april (man
regner ikke søndagene med i de 40
dage).
Vi har i vores kirke valgt fastetema
5 søndage fra søndag 21. februar til
søndag 21. marts med det overordnede tema:
”Ind i Guds nærhed”.
Fasten har haft specielle ritualer i
den katolske og ortodokse kirke.
Den har dog aldrig været en fast del
af de evangeliske kirkers DNA. Men
både i det nye og det gamle testamente støder vi på faste.
Det står ingen steder beskrevet som
et bud eller krav til os i dag, men
måske ligger der noget i fasten, som
kan berige vores liv og vores forhold
til Gud. Ting, som vi er gået glip af,
fordi vi har betragtet faste som en
forældet ordning.

Vi vil i 2021 køre et fasteforløb over
5 søndage og prøve at lade os inspirere af de ting, der i Bibelen siges
om faste og bøn.
Det betyder 2 ting:
- 5 søndage vil der være tema om
bøn og faste.
- 5 søndage vil vi samle penge ind til
børn i Rwanda og Burundi.
De 5 fastesøndage vil Ole Olsen eller Henrik Søndergaard tale.
Det bliver udgivet en lille folder med
søndagens tema og tekst, så man kan
forberede sig til gudstjenesterne.
Søndagenes 5 temaer bliver:
21/2 Hvad faste er!
28/2 At elske Gud!
7/3
Faste og bøn kan ændre
Guds vilje!
14/3 Kraft gennem bøn og faste!
21/3 Faste og bøn før vigtige be
slutninger!
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Som koldt vand til den udmattede
er godt budskab fra et fjernt land.
Ordspr.25:25
Kære venner og familie!
Her i Mexico er vi, ligesom i Danmark, kommet ind i det mørke
halvår. Vi er jo også på den nordlige
halvkugle, men immervæk nærmere
ækvætor, så der er kun ca. en times
forskel på lyset mellem vinter og
sommer.
Men her arbejdes der også med sommertid/vintertid, så vores hane kan
ikke helt finde ud af det. Den begynder at gale ved 3 tiden, og fortsætter
morgenen igennem. Suk!
Vi kom godt igennem Halloween,
som vi selvfølgelig ikke ”fejrer”.

Vi fik lavet en pjece, der fortalte om
den hedenske baggrund af Halloween, samt om Guds plan for frelse.
Vi fik trykt 500 af disse pjecer, og fik
dem delt ud rettidigt.
Vi har fundet en ny måde, vi kan
hjælpe her. Vores præst sender mig
hver lørdag søndagens prædiken.
Den oversætter jeg så, så jeg kan
følge med i gudstjenesten. Vi er
begyndt at have gudstjenester her
hver søndag. For 14 dage siden kom
Patricia og jeg der for første gang
gennem længere tid - pga Coronaen.
I den store dagligstue var der sat
15 stole op i grupper på 3 og 3. Vi
havde tidligere givet tilsagn om, at
vi ville komme, og det er meningen
man gør det, så der ikke kommer

for mange. – Præsten og hans kone
(Jorge og Rosalva) havde bedt for,
at der ville komme mange mennesker. Vel, Han besvarede, for der
kom over 35, og vi blev nødt til at
åbne børne-kirken. Det var lidt af et
luksus-problem, men dejligt at møde
brødrene og søstrene.
Vi har nu organiseret, at vi har 2
gudstjenester om søndagen, så vi
kan praktisere social-afstand, og det
fungerede godt i søndags.
Der er dog stadig nogle, der ikke
kommer. Så kan jeg jo trykke prædikenen (selvfølgelig på spansk),
og gå rundt og dele den ud. Det er
de glade for, og det er godt at holde
forbindelsen ved lige. Det
er fint med alle de virtuelle
gudstjenester, jeg ser selv flere
prædikener om ugen. Der er
dog stadig mange, der ikke er
på Internettet her, dem kan jeg
så hjælpe.
Det er immervæk ikke det
samme som at være sammen.
Salme 133:1 siger: ”Hvor er
det godt og herligt, når brødre
sidder sammen!”, så vi beder
for at flere kan deltage aktivt i
gudstjenesterne.
Vores engelskundervisning har
taget en uventet drejning: Jeg
har fået to elever, der vil lære
dansk! Vi havde jo bedt om
flere elever til vores engelskskole, for det er lidt svært at

komme i kontakt med potentielle
elever, når skolerne (stadig) holder lukket. Men en søster til en af
mine nuværende elever og hendes
veninde har meldt sig. De synes, de
snakker nok engelsk, og vil gerne
prøve dansk. Det var jeg ikke helt
forberedt på, men det går godt. De er
universitetsstuderende, så de er vant
til at læse, så det er spændende.
Når jeg nu går mine ture med de små
tryksager, er jeg begyndt at have de
Nye Testamenter beregnet til militæret og politiet i min taske, og når jeg
møder noget militær eller politi, er
de glade for at modtage Guds Ord.
Både militæret (Guardia Nacional)

og politiet (Policía Nacional, Estatal y Municipal) patruljerer overalt
svært bevæbnet, og er glade for at
få et Nyt Testamente, de kan have i
brystlommen.
Bed for at vi kan komme ind på
den lokale kaserne. Måske pga. de
store korruptionsskandaler udskiftes øverstkommanderende der ofte,
og soldaterne forlader kassernerne
tidligt om morgenen for at komme
rundt til alle de lokale dele af vores
bjergrige region.
Met-emphatamin vinder desværre
stadig større indpas hos de unge.
Måske fordi undervisningsstederne
holder lukket, synes de, de har mere
fritid, og ledighed er jo roden til alt
ondt. De følger ikke den virtuelle
undervisning, og under-viserne ved
ikke, hvad de skal gøre. Bed for,
at vi kan komme i kontakt med de
unge. De er fremtiden, og som det
er nu, går det i den forkerte retning.
Der er ingen tvivl om at Coronakrisen på mange måder ikke har
gjort det lettere på nogle områder,
men på andre områder kan det få
folk til at være mere desperate, og
netop derfor søge hjælp fra Vorherre, komme tættere til Ham, og det
er vel det, det hele drejer sig om.
Vi er super taknemlige for, at I er
så trofaste til at støtte os. Uden
jeres hjælp ville det ikke være
muligt at fortsætte.

Nu nærmer julen sig, og hvis I vil
være med til at gøre julen her lidt
ekstra festlig, så ved I hvor I skal
sende hjælp:
Bidrag indsættes på Baptistkirken
i Odenses konto i Danske Bank:
3409-12722761. Husk bidragsnummer eller CPR-nr, da der derved er
skattefradrag.
Og I kan altid skrive til os på: fbspang@hotmail.com
Mange kærlige hilsener, Patricia og
Filip
Vi har nogle Nye Testamenter med
stor skrift. Det nød disse to ældre
medborgere godt af, da Patricia
introducerede det for dem .

Næste blad udkommer den 28. februar

Hvor vil du søge hjælp i det
nye år?
Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren.
(Josva 24, 15)
Vi står på kanten til et nyt år. Det
gamle har været et underligt år. Corona-pandemien har vendt op og ned på
vores dagligdag. Først blev der lukket
helt ned for alle kirkelige aktiviteter
i kirkebygningen. Så blev der åbnet
op, og nu lukkes der ned igen. Vi ser
mange, der er blevet berørt af det, og
mange, der ikke mødte op igen, da
kirken blev genåbnet i maj. Corona
skaber utryghed og frygt i os.
Det får mig til at stille dig et spørgsmål: Hvad har nedlukningen betydet
for dit forhold til Gud og menigheden? Har nedlukningen trukket dig
længere væk fra Gud og kirken, eller
er du klar til at møde op som før, når
faren er ved at være overstået?
Josva holder en tale til et folk, der har
været igennem en turbulent tid. De
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Deadline er den 17. februar

har gået igennem ørkenen, og er nu
kommet til et fremmed land, hvor de
skal bo. De står overfor et vigtigt valg.
Hvem skal nu være deres gud? Hvem
vil de søge hjælp hos?
Skal de kigge bagud til de guder, der
var i Egypten? Skal de kigge fremad
mod de nye guder, der er i det land, de
kommer ind i? Eller skal de holde fast
ved den Gud, som har været med dem
på vejen til dette nye land?
I må vælge i dag, siger Josva, men
”Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren”.
Nu er det gamle år ved at være gået.
For mange var det et dumt år. Men nu
vender vi et nyt blad. Hvordan træder
du ind i det nye år?
Der er en Gud, som ønsker et tæt
forhold til dig og mig i det nye år
uanset om kirken år åben eller lukket.
Jeg håber, at du vil tage en beslutning,
som Josva: Jeg vil tjene Herren.
Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard
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