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Julefest den 12. december
Inden corona for alvor begyndte at kræve restrik-
tioner igen holdt vi i kirken en sjov og festlig jule-
fest den 12. december. Her blev vi mindet om, at 
Jesus elsker os og at han blev født for vores skyld. 
Børnene klippede derfor også herter og skrev deres 
navne i hjerterne. Ankeret, korset og hjertet giver 
os noget at holde fast ved og  noget at håbe på.
Vi så også et sjovt og uformelt ”krybbespil”, hvor 
Sam, Kern, Fillip, Jonna og Lena spillede såvel 
engel, vise mænd, Josef og Maria og mere til. Det 

var sjovt og befriende, og vi fik grinet 
af og med hinanden på en god måde. 
Selvfølgelig var der også godteposer 
til børnene, omend låsen og koden 
til hængelåsen voldte vankeligheder. 
Men det lykkedes til sidst og jeg tror, 
at alle gik opløftede hjem.

Lisbeth Møller Sandbæk



Bisættelse i kirken fredag den 12. november

Ved en højtidelighed i kirken tog vi 
denne dag afsked med Holger Laur-
sen Rod (f. 27/3 1937 – død den 2/11 
2021), der døde efter længere tids 
sygdom. Menighedens præst, Henrik 
Søndergaard holdt prædikenen og gav 
os et tilbageblik over et meget aktivt 
liv, hvor omsorgen for andre lå Holger 
meget på sinde.
En stor del af deltagerne ved bisættel-
sen deltog efterfølgende i et mindesam-
vær i menighedssalen, hvor der blev 
lejlighed til at dele minderne om Holger 
med hinanden.

Torsten Wendel-Hansen

Dåb og optagelse den 7. november

Ved gudstjenesten ovennævnte dato havde vi den glæde endnu engang at 
kunne tage dåbsgraven i brug til dåb af:

Susanne Ohmann og Victor Lindqvist
 
Herunder lidt om de døbte og nye medlemmer i menigheden:
 
Victor kommer ikke fra en kristen familie og har ikke kristne venner, men 
har altid været interesseret i religion. Ved at læse i Bibelen og lytte til prædi-
kener på nettet fandt han Jesus. 
En mand, som han fandt på nettet bad en bøn for ham og ledte ham til frelse. 
Han har efterfølgende haft mange samtaler med Henrik, og har deltaget i 
gudstjenester og Light. 
Nu var tiden moden til at blive døbt.
 
Susanne har dansk far og Sydafrikansk mor. Hun har mødt bibelfortællinger 



i sit hjem, men aldrig haft en personlig 
tro. En veninde inviterede hende til 
New Zealand, og hun begyndte at gå i 
kirke. 
Hun havde nogle syner, som talte til 
hende, og hun kom til personlig tro i 
2019. Da hun flyttede til Danmark i 
september, opsøgte hun vores kirke og 
ønskede at blive døbt her.

Torsten Wendel-Hansen / Henrik Søn-
dergaard

Referat fra Baptistkirkens 
Landskonference 2 den 
3/11 2021. 

Vi startede med nadvergudstjeneste 
v/Torben Andersen.
Herefter kom formiddagens indslag 
om Kirkernes Sociale Arbejde i 
Silkeborg v/Janni Lauridsen og Johs. 

Skårhøj. De fortalte, hvordan man i 
fællesskab menigheder/missionshuse 
imellem er gået sammen i grupper 
for at stille sig gratis til rådighed for 
de af byens borgere, der har brug for 
hjælp til forskellige ting. 
Silkeborg Kommune er begejstrede 
for initiativet og bruger ordningen, 
hvor også Blå Kors er samarbejds-
partner.
Det blev også oplyst, at man har 
dannet en forening, som hedder 
Kirkernes Sociale Arbejde, og hvis 
formand også kommer fra Silke-
borg Baptistmenighed - nemlig Kurt 
Sørensen. Denne forening står til 
rådighed med råd og dåd i forbindel-
se med dannelse af sådanne sociale 
netværk.
Efter dette indlæg gik man over til 
dagsordenen:



1.: Budgettet for 2022 blev forelagt 
af Per Beck og Ulla Holm – det 
blev vedtaget, som det blev forelagt 
med et budgetteret underskud på ca. 
500.000,- som tages af reserverne. 
– Det blev oplyst, at man til dato 
mangler ca. 169.000,- fra menighe-
derne i forhold til budgettet for i år. 
Dette giver nogle panderynker og 
har bevirket, at man har nedsat for-
ventningerne til mgh. indbetalinger 
for næste år.
2: BASIS – teologisk grunduddan-
nelse – mangler nogle deltagere til et 
nyt hold startende fra 1/1 2022.
3.: Studiecenter for menighedsba-
seret Teologi – der blev afspillet en 
video hvor Henrik Holmegaard (le-
der af studiecenteret) redegjorde for, 
at man gennem de 3 år centeret har 
eksisteret har haft 45 personer igen-
nem. – Bag studiecenteret står BiD, 
Apostolsk Kirke, Vineyard og Dansk 
Oase – og flere er interesserede.
4.: Vedtægter – ændringer fra 1. 
behandling blev vedtaget – ledelsen 
får muligheden for at udvide antallet 
i ledelsen, idet man skriver fra 4-6 
personer i vedtægterne – herudover 
var der en ændring, således at man 
ikke behøver at skulle godkende 
årsregnskab på et fysisk møde, men 
kan gøre det digitalt (f.eks. som 
her i corona-perioden). – Disse ting 
medfører en ændring af forretnings-
ordenen for Landskonferencen – 
herunder valg af 3 medlemmer til 

et forslagsudvalg. Valgt blev Tine 
Kragh, Manfred Hansen samt Lotte 
Holm Boeriis for henholdsvis 3,2 og 
1 år.
5.: International Misssion – her 
orienterede Morten Kofoed om bl.a. 
Lise og Jep Emmings opgaver og 
projekter i Burundi og Rwanda. 
– Samtidig nævnte han, at en af 
lederne i Burundi er blevet bortført. 
– Samtidig kunne han også oplyse 
om uhyrligheder fra Myanmar, hvor 
flere byer er nedbrændt – bl.a. i 
Chin-staten, hvor de fleste af vore 
burmesere kommer fra.
Der var også nyt fra både BBU, 
DBS og Kvindenetværket. – Det 
blev også oplyst at BAM (Baptister-
nes Afholdsmission) er ophørt som 
organisation på en 2. generalfor-
samling den 14/10. – Inden ophøret 
havde BAM fået en del midler fra 
A-forsikring, som også er ophørt 
med deres virke. – En større del af 
disse midler er tilgået Kildegården i 
Ryslinge.
Herefter var der kalenderen, hvor de 
kommende anledninger og møder i 
BiD blev oplyst.

Torsten Wendel-Hansen



Adventskoncerten den 28. november kl. 19.00

Vi havde i år glædet os til igen at kunne samles til en dejlig adventskoncert 
med brassband og gospelkor. I 2020 blev koncerten jo grundet covid-19 
aflyst.
Der var igen i år lagt begrænsninger på antallet af tilhørere, men dog i år så-
dan, at der måtte være op til 100 forsamlet. Skulle der være over dette antal 
skulle der vises coronapas, og dette blev så tilfældet til koncerten. – Desvær-
re var der ikke så mange, som vi kunne have ønsket det, da mange sikkert 
var bange for at være mange samlet grundet risiko for at blive smittet.  
Det blev en dejlig anledning, hvor vi skiftevis lyttede til dejlig brassband-
musik og skøn gospelsang. – Der var også mulighed for at synge med på et 
par julesalmer undervejs, hvor Ole Olsen sluttede af med en kort andagt.
Efter koncerten var der mulighed for socialt samvær i menighedssalen, hvor 
der kunne købes æbleskiver og kaffe.
En dejlig aften.

Torsten Wendel-Hansen



Juleafslutning i Onsdagstræf

Onsdag d. 8. december havde vi juleafslut-
ning i Onsdagstræf. Bordene i menigheds-
salen var nydeligt julepyntede, og vi havde 
dækket op til 32 deltagere, og vi var 25 – 
der var flere syge. 
Programmet bød på julesange, en rørende 
historie om en skøn julegave (en hund) 
til en familie, musisk underholdning af 
Emilia og Michaela på violin og klaver 
og senere fra Knud på flyglet i kirkesalen 
– hvor er de alle dog dygtige. Selvfølgelig skulle der gambles, så vi havde 
amerikansk lotteri og banko. Henrik holdt andagt i kirkesalen. Eftermidda-
gen sluttede med ”Dejlig er jorden”
Kaffebordet er altid et højdepunkt på vores senioreftermiddag og denne dag 
fik vi boller, 3 lækre lagkager som Hanne S havde lavet, småkager, mandari-
ner og lidt sødt. Snakken går altid livligt.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag og en god optakt til julefejringen. 
 Vi var spændte på, hvad er kom fra pressemødet fra Statsministeriet om af-
tenen. Desværre viste det sig, at menighedens julefrokost og cafeens julefest 
blev aflyst pga. anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne.
Næste års program begynder 26. januar. Vi glæder os til at mødes med de 
mange seniorer igen. Stor tak til medarbejdere og gæster for at bidrage til 
nogle skønne sociale arrangementer.

Kern Sloth



Foreningen Klosterbakkens Julehjælp 2021

Fredag den 10. december havde vi inviteret 25 familier til at komme til 
kirken for at modtage en julepakke. De 25 familier var alle nogle, der var 
udfordret på økonomien på forskellig vis. Nogle havde vi tidligere haft kon-
takt med, idet de var med på foreningens Zoo arrangement i august måned. 
Nogle kom fra gruppen af Eritreere, som vi arbejder med om torsdagen og 
endelig var der nogle, som vi havde fået henvist fra Facebook gruppen ”Næ-
stehjælperne” og via kirkens egen hjemmeside.
Julepakken bestod af en stor æske Chokolade og 500 kr. Vi oplevede en stor 
glæde og taknemmelighed hos dem alle. Flere af dem gav udtryk for, at det 
ville redde julen for dem. Ud over julepakken kunne vi uddele julegaver til 
de fleste familiers børn. Vi havde nemlig fået doneret 35 æsker Lego i for-
skellig aldersklasse fra KIT (Kirkernes Integrationstjeneste) som ligeledes 
har givet tilsagn om at støtte vores projekt med 300 kr. pr julepakke. 
Da familierne hentede deres julepakke, bød vi på kaffe og æbleskiver. Alt i 
alt oplevede vi en god og meningsfyldt eftermiddag. 
Ud over vores eget julepakkeprojekt, støttede vi i år også Bykirkens jule-
hjælpsprojekt ved at købe 40 børnejulegaver, som de kan uddele sammen 
med deres hjælpepakker. 
Vi er taknemmelige for at KIT igen gør det muligt for os at hjælpe familier 
på denne måde. KIT er meget udfordret på økonomien og har hårdt bruge 
for nogle der vil støtte dem med en gave på 200 kr. og eller blive medlem af 
organisationen. Der ligger foldere i kirken.

Mogens Andersen
       



Januar 2022
Søndag 2. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. 
   Mødeleder: Mogens Andersen 
  
Søndag 9. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth
   Indsamling til BWAid
   Efter gudstjenesten er der forhandlingsmøde.   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

10. – 14. januar 2022 er der Evangelisk Alliances bedeuge, og der henvises 
i den forbindelse til flyer med program, som findes i kirkens mellemgang. 
Programmet for ugen er også at finde andetsteds i bladet.

Søndag 16. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jette Hyrup   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Tirsdag 18. 19.00: Missionsrådsmøde.

Søndag 23. 10.30: Gudstjeneste v/Mark Bradford. Børnekirke.
   Mødeleder: Ole Olsen
   Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 26. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Gartnerierne på Fyn” –   
   Jens Åge S. Petersen (Historiens Hus) vil komme   
   og fortælle om de mange gartnerier på Fyn samt om 
   oprettelsen af GASA.

Søndag 30. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup



Februar 2022
Søndag 6. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.
   Indsamling til KIT (Kirkernes Integrations Tjeneste). 
 
Onsdag 9. 14.30:  Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Drømmerejsen med den  
   transsibiriske jernbane” -tidl. amtsborgmester Poul Weber  
   fortæller om en fantastisk rejse fra Moskva til Beijing.
                                                    
Søndag 13. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Lena Jørgensen  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Mandag 14. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde i Odense – ”Håb for   
   muslimer”– Sebastian Olesen kommer og fortæller   
   om arbejdet i Vollsmose og om arbejdet i foreningen 
   Al-Beshara. -  Rosenlunden 15, 5230  Odense M.

Søndag 20. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Kern Sloth
   Indsamling til Det kristne hjælpecenter ”Kildegården”.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 23. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Hofleverandør af østers   
   og øregas” – Palle Jensen kommer og fortæller om   
   sin muntre bedstefar, der var Limfjordsdykker.

Søndag 27. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.



Ugentlige aktiviteter
Søndag:  10.30: Børnekirke
Mandag: 17.00: Adoration (lovsang og 
tilbedelse m.m.)
Mandag: 19.00: Odense Brass Band
Mandag: 19.15: Gospelkoret ”Joyful 
Voices”
Tirsdag:   16.30: Fyraftensandagt og bøn
Tirsdag:   17.00: Tuesday Meeting
(Phone Elisabeth 26709954 if you are 
coming)
Onsdag:  19.00: SALT/LIGHT
Torsdag:  17.30: Hollufgård-Spejderne
Torsdag:  18.00: City-Spejderne
Cafe Klosterbakken har åbent:
Tirsdag - Torsdag: 14.00 - 17.00 og
Søndag 09.30 - 12.30

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.

Fyraftensandagt og bøn:
Efter nytår starter vi i det nye år den 
4. januar 2022. Vi mødes
tirsdage kl. 16.30 i menighedssalen.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møde: 20/1 
og 24/2 2022. Evt. henvendelser 
både i mundtlig og skriftlig form til 
menighedsrådets formand senest 3 
dage før mødets afholdelse.

Forhandlingsmødet den 9. januar 
2022 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. 
godkendelse af årsregnskabet for 
perioden 1/10 2020 til 30/9 2021, 
vedtagelse af kollektplan for 2022 
samt forslag til fordeling af projekt-
midler m.m.

Evangelisk Alliances Bedeuge 2022 
i Odense.
På tidspunktet hvor der var deadline 
på bladet, havde vi endnu ikke fået 
den lokale folder på gaden. Derfor 
kommer hermed en oversigt over de 
anledninger, som er i Odense i uge 
2 i 2022. Mødet den 11. januar 2022 
kl. 19.30 vil blive i vores kirke. Der 
vil komme til at ligge bedeugefol-
der (lokal) og bedehæfte (udgivet af 
EA) i forgangen til fri afbenyttelse. 
Temaet for året 2022 er: Sabbat.



Ugens program vil være følgende:
Mandag den 10. januar kl. 19.30 i 
Bykirken, Østergade 57.
Taler: Christoffer Højlund, Fyns 
Valgmenighed.
Emne: Guds omsorg.

Tirsdag den 11. januar kl. 19.30 i 
Baptistkirken, Klosterbakken 11.
Taler: Thomas Lorenzen, Odense 
Vineyard.
Emne: Hvile.

Onsdag den 12. januar kl. 19.30 i 
Betania, Ryttergade 3.
Taler: Maria Brædstrup Aaskov, 
Metodistkirken.
Emne: Medfølelse.
Torsdag den 13. januar kl. 19.30 i 
Skt. Hans Kirke, Sankt Hans Plads 
2.
Taler: Strange Møller Christensen, 
Frelsens Hær.
Emne: Erindring.

Fredag den 14. januar kl. 19.30 Ung-
domsaften i Jacobskirken, Thorsgade 
40.
Taler: Erik Empleo Dahl Hansen 
(Indre Mission).
Emne: Lykke.

Torsten Wendel-Hansen

Kontaktoplysninger til Baptistkir-
ken 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 
2022. 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 re-
turnere til samme. Gør det inden den 
15. januar 2022, så vil du være med i 
årsskriftet for 2021.

Årsberetninger m.m. til årsskriftet 
2021:
Vi gør alle organisationer m.fl. op-
mærksom på, at for at få beretninger, 
adresseændringer m.m. med i års-
skriftet 2021 så skal materialet være 
afleveret til Jørn og Lisbeth Møller 
Sandbæk senest den 15. jan. 2022 på 
denne e-mail:  
jorn.sandbak@gmail.com.

Kern Sloth



Håb for din by
Årsmøde 6. marts 2022- Missionsdrøftelse

Vi er en del af Guds kirke på jorden, men vi er også en del af vores by.
Vi er sat med en mission: At gøre alle folkeslag til Jesu disciple. På det per-
sonlige plan er vi også sat til at elske vores næste.
Hvordan kan vi i 2022 omsætte Jesu ord til konkret handling?

Det er ofte sagt, at ”Den lokale kirke er verdens håb”. Hvordan tænker vi 
helt konkret, at Baptistkirken i Odense er håb for vores by?
Vi rækker ud til byen på mange forskellige måder i vores forskellige grene. 
Nogle gange er der initiativer, der på en særlig måde rækker ud.
Vi har haft vores Sommerfest, som samlede mange folk fra byen.
Vi har vores sociale arbejde, som via julepakker og sommertur giver lys og 
håb til trængte familier.

Sommerfesten måtte vi nedlægge pga. mangel på frivillige, og i Social For-
ening spørges der efter nye frivillige, hvis arbejdet skal fortsætte.
Hvordan tænker vi som menighed, at vi i fremtiden skal række ud til byen?

Gennem oplæg og samtale vil vi sammen lægge planer for fremtiden.

Missionsdrøftelsen på Årsmødet vil være et selvstændigt møde inden for-
handlingsmødet. Vi håber på en bred deltagelse af unge, ældre og dem midt 
imellem.

Menighedsrådet



Adoration
”Adoration” er en international tilbe-
delsesaften, der afholdes på engelsk, 
hver mandag kl. 17-18 i Kirkesalen.
Det er et sted, hvor alle aldersgrup-
per, alle kirker og alle slags men-
nesker kan mødes og tilbede Gud på 
den måde, der passer bedst for dig.
Det er et sted, hvor ikke kun musik 
finder sted, men vores fokus er, at 
Ånden må lede os; bøn, bibelvers, 
vidnesbyrd, korte ord og brug af alle 
Helligåndens gaver er velkomne!
Vi har haft op til 15 deltagende 
personer indtil nu og har haft mange 
forskellige fokuspunkter, såsom til-
givelse, overgivelse, bønnestationer 
og meget mere! Vi har fået folk til 
at komme og dele deres vidnesbyrd, 
dele ord fra Gud og som har bedt 
for det, der ligger dem på hjerte. 
Vores lovsangsteam kombinerer folk 
fra forskellige kirker, og vi har set 
mange mennesker fra forskellige 
kirker og baggrunde dukke op til 
disse aftener. Der er en stærk følelse 
af fællesskab, hvor vi alle sammen 
kan møde Guds nærvær. 
Alle, og vi mener ALLE er velkom-
ne til at deltage! 
Vi glæder os til at se dig der!

Unite
“UNITE” er et internationalt ar-
rangement, der afholdes en gang 
om måneden i Cafe Klosterbakken. 
Det henvender sig til Odenses unge. 

Vores vision er at skabe forbindelser 
mellem kirken og samfundet. Vores 
første 2 arrangementer var trivial og 
julekaraoke, og de var en stor suc-
ces! Der er mad og drikkevarer, der 
kan købes ved disse arrangementer, 
og mulighed for at spille brætspil og 
bordtennis gratis! 
Mens natten hovedsageligt er foku-
seret på at have det sjovt og opbygge 
relationer, var det en stor glæde at 
se, at de mennesker, der kom, tog 
initiativ til at stille spørgsmål om 
Gud, kirken og fortalte om deres 
egen overbevisning. Der blev byg-
get relationer, der har gjort det mere 
naturligt for nye at deltage i vores 
ungdomsgrupper og gudstjenester. 
Unite er et sted, hvor folk føler sig 
trygge og kan være sig selv uden 
presset til at drikke og feste. Vi har 
haft op til 18 personer til at deltage i 
hver UNITE-begivenhed, varierende 
fra kirkens unge, klassekammerater 
og folk, der har fundet begivenheden 
på Facebook. Vi glæder os til at se 
det vokse! Kender du nogle unge, 
som kunne være interesserede i at 
deltage i fremtidige arrangementer, 
kan de kontakte Maria Mohorina på 
Facebook.

Henrik Søndergaard



Alpha 2022

Alpha er et grundkursus i kristendom. Uanset hvilken baggrund vi har, vil vi 
nysgerrigt udforske den kristne tro. Det kører hver anden onsdag (de ulige 
uger) frem til 8. juni - 11 aftener i alt. Onsdag d. 19. januar kl. 18.00 mødes 
vi til første aften i et forløb hver anden onsdag frem til juni.
Forløb:
19/1   Alpha-fest. Intro: Kristendom: Kedelig, usand og irrelevant?
2/2     Session 1 : Hvem er Jesus?
16/2   Vinterferie
2/3     Session 2 : Hvorfor døde Jesus?
16/3   Session 3 : Hvordan kan jeg tro?
30/3   Session 4 : Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
13/4   Session 5 : Hvorfor og hvordan skal jeg læse i Bibelen?
27/4   Session 8 : Hvad gør Helligånden?
11/5   Session 9 : Hvordan kan jeg blive fyldt med Helligånden? (Lovsangs-
aften)
25/5   Session 11: Hvorfor og hvordan skal jeg fortælle det til andre?
8/6     Session 14: Hvordan kan jeg få mest ud af resten af mit liv? (Fælles-
skabsgruppeaften)
 
Hver aften begynder med fælles-
spisning kl. 18.00. Derefter er der et 
videooplæg efterfulgt af samtale og 
kaffe i mindre grupper. Aftenerne slut-
ter præcis kl. 20.30 
Studiematerialer er gratis. Mad og 
kaffe koster kun 30 kr. pr aften.
Vi satser på nye kursister; men selv 
om du har været med én eller to gange 
før, vil der være nyt at få med. Inviter 
gerne familie, venner, en nabo med.
Vi mangler stadig hjælp til praktiske 
opgaver som madlavning, oprydning, kaffebrygning og opvask. Kontakt 
Kern på kernsloth@gmail.com eller skriv dig på listen på opslagstavlen ved 
menighedssalen.
 



Stort SUK fra 
bidragssekretæren

Mange af os synes sikkert, at den 
moderne betalingsmulighed Mobile-
pay er let og dejligt. I menigheden har 
den også fået udbredt anvendelse. Vi 
anvender den til søndagskollekt, me-
nighedsbidrag og betaling af forskel-
lige ydelser som f.eks. fællesspisning, 
cafékoncert, onsdagstræf ol.
Én gang om måneden er det så min 
opgave, at udrede og fordele indbeta-
lingerne, så de havner hos dem, som 
indbetalingen er tiltænkt, og så gave-
beløb til meningen kan indberettes til 
skat efter gældende reglerne, når året 
er slut.
Af de forskellige indbetalinger frem-
går oftest kun navn, dato og klokke-
slæt, og det er derfor et stort puslespil, 
at få indbetalingen placeret i den 
kasse, hvor den hører hjemme. For ok-
tober måneds vedkommende anvendte 
jeg således ca. 3 timer på en sådan 
udredning.
Det største problem opstår i forbin-

delse med indbetaling af menighedsbi-
drag og søndagskollekt. Det er beløb, 
der skal indberettes til SKAT som 
gaver til menigheden efter skattefra-
dragsreglerne. Ved indbetalingerne 
mangler oftest betalerens bidragsnum-
mer og hvilket formål betalingen er 
tiltænkt. Her må jeg så foretage et 
kvalificeret gæt hvad angår formål, og 
ind i medlemskartoteket for at finde 
den pågældendes bidragsnummer.
Du vil hjælpe mig rigtigt meget, hvis 
du i forbindelse med betalingen via 
Mobilepay vil anføre dit bidragsnr. 
og formålet med indbetalingen, f.eks. 
kollekt eller menighed (mgh.) Hvis 
du ikke kan huske dit bidragsnummer 
vil du i løbet af januar måned sikkert 
modtage en kvittering for din indbeta-
ling til menigheden i 2021. På kvit-
teringen vil dit bidragsnummer være 
anført. Du er også velkommen til at 
kontakte mig for at få det oplyst.

Tak fordi du vil hjælpe.
Christian Jørgensen – bidragssekretær 
– tlf. 30421751
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Jeg løfter mine øjne mod bjergene

”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, 
hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp 
kommer fra Herren, himlens og jordens 
skaber”. (Salme 121, 1 - 2)
 
Det kan være svært at tage imod hjælp. 
Nogle har let ved det, andre vil tage det 
som et nederlag. 
Men nogle gange står vi over for noget 
så stort, at vi umuligt kan klare det selv. 
Hvem går vi så til?
Vi går til en, som vi tror kan hjælpe os 
med det, vi ikke selv kan klare.
- Er der problemer med bilen, kontakter 
vi mekanikeren.
- Kommer der sygdom i vores krop, 
kontakter vi lægen.
- Er taget utæt, ringer vi til en tømrer.
Sidste år fik vi rotter på loftet. Jeg kon-
taktede derfor kommunen for at få hjælp 
til at få den fanget og finde ud af, hvor 
den kom ind i huset. Det var en lang og 
sej kamp. Når én rotte blev fanget, kom 
der en ny. 4 rotter senere og efter at jeg 
systematisk havde spærret alle veje til 
taget, stoppede det.

Men jeg var dybt afhængig af, at jeg 
kunne få hjælp af en fagmand.
Det er altid godt at få hjælp, når vi står i 
store udfordringer.

Uanset hvilken udfordring, vi står 
overfor, så tilbyder Gud os hjælp. Vi er 
altid velkommen til at henvende os til 
ham, uanset om det er noget praktisk og 
håndgribeligt, eller noget i vores tanker 
og sjæl.
Når vi står foran et nyt år, kan mange 
tanker fylde os. Tanker om helbred, 
uddannelse eller job. Eller tanker om de 
ting, der sker i vores verden.
Vi løfter måske ikke vores øjne til bjer-
gene, men vi kan løfte dem mod himlen 
og bede en bøn til vores himmelske 
fader. Han er ikke en svag Gud, men 
himlens og jordens skaber. Ham kan vi 
gå til med alt, stort og småt.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


