
Philips vidnespyrd:
Jeg har jo snakket med mange af jer, 
men til dem som jeg ikke har fået hilst 
på, så hedder jeg Philip og kommer 
oprindeligt fra Jylland, men bor lige 
nu i Odense, hvor jeg studerer stats-
kundskab. 
Jeg står her i kirken i dag, fordi Gud 
for cirka 2 år siden startede noget i 
mig, tog fat i mig og plantede et lille 
frø med tro i mig. 
Det var en periode, hvor jeg syntes, 
jeg manglede lidt en retning og noget 
mening i hverdagen. Og så kunne jeg 
bare mærke den her lyst til at søge ef-
ter Gud og hans ord. Herefter tog Gud 
virkelig fat om mig, så jeg begyndte 
at lære mere om ham og læse hans 
ord. Jeg har virkelig bare kunnet se, 
hvor meget Gud har arbejdet i mig og 
hjulpet mig til at vokse i min tro. 
Efter lidt tids søgen fandt jeg så 
baptistkirken her, som bare har taget 
så godt imod mig, og givet mig et fan-
tastisk fællesskab, hvor jeg føler mig 
tilpas, og hvor jeg kan snakke med 
andre, især andre unge, om min tro. 

Så jeg er så taknemmelig for alt, Gud 
har givet mig og hjulpet mig med. Nu 
står jeg her i dag for at bekræfte, at jeg 
gerne vil følge Jesus i mit liv, bekræf-
te det foran Gud og menigheden. Jeg 
vil slutte med at læse Johannes kapitel 
10, vers 27-28: 
”Mine får adlyder min stemme. Jeg 
kender dem, og de følger mig. Jeg 
giver dem evigt liv, og de skal aldrig 
gå fortabt. Ingen kan rive dem ud af 
min hånd.”

Torsten Wendel Hansen
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Philip Andreasen’s dåb den 4. december



Julehygge for børnefamilier

Den 20. november havde vi et fami-
liearrangement efter gudstjenesten, 
hvor ca. 50 deltagere - børn, foræl-
dre, bedsteforældre og barnlige sjæle 
- var med til at spise hotdogs, bage 
julesmåkager, lave julekrea og lytte 
til julens budskab.

Det var en rigtig god dag med mas-
ser af dejlig stemning og småsnak på 
tværs af børnefamilier. Familierne 
var både trofaste gudstjenestedel-
tagere og venner af menigheds-
medlemmer. Det var en rigtig god 
anledning til at invitere nogen med, 
som ikke normalt kommer i kirken. 

Det var der også flere, der havde 
gjort. F.eks. havde en familie invi-
teret børnenes veninde hjemme fra 
vejen med. De fleste var også med 
til gudstjenesten forud for arrange-
mentet, hvorfor der også var rigtig 
mange børn i børnekirke denne 
søndag.

Vi forventer at lave flere familiear-
rangementer i det nye år. Vi håber 
også, at det kan få flere børnefamili-
er til at føle sig som en mere integre-
ret del af menigheds- og gudstjene-
stefælleskabet.

Morten Olsen



Adventskoncerten den 27. november 2022

Som det har været sædvane nu i snart mange år, så havde vi igen i år mulig-
hed for at byde adventstiden velkommen ved koncerten i vores kirke. – Som 
det også er sædvane, så var de medvirkende Odense Brass Band og gospel-
koret Joyful Voices, der på skift ledte os gennem en dejlig aften.
Det var en god begyndelse på juletiden med mange anledninger i december 
måned.
Aftenen sluttedes med kaffe og æbleskiver i menighedssalen.

Torsten Wendel-Hansen



Kort tilbageblik på julefesterne

Julefesterne var i år placeret tæt på 
hinanden. Vi startede den 11. decem-
ber med menighedens julefest. Klok-
ken 10.30 startede julefesten, der 
primært var henvendt til børnene, 
og efterfølgende gik vi i gang med 
julefrokosten i menighedssalen. 
Der var dækket op i menighedssa-
len, hvor omkring 80 børn, unge og 
voksne deltog. 
Det var et rigtigt dejligt frokostbord, 
som Claudia, med hjælp fra skif-
tende hjælpere, havde fået stablet på 
benene i løbet af fredag, lørdag og 
søndag. 

Under spisningen blev der uddelt 
godteposer til børn og barnlige 
sjæle. 
Det var første julefrokost efter co-
ronaperioden, så vi var spændte på, 
hvor mange der ville komme, men vi 
var glade for det store fremmøde.

Mandag den 12. december fortsatte 
med møde og efterfølgende julefro-
kost i Det frikirkelige seniorarbejde 
i Odense. Det var samtidig afslut-
ning på møderne i denne form efter 
mange dejlige år. Mødet afholdtes 
hos Kristent Fællesskab, Rosenlun-
den 15.

I vor egen kirke fortsatte vi tirsdag 
den 13. december kl. 17.00 med 
Cafeens julefest. Deltagerantallet 
var 42. Medarbejderne havde været 
i gang fra formiddagen med bord-
dækning, pyntning og klargøring til 
aftenens arrangement. Det blev en 

rigtig hyggelig aften med god dansk 
julemad og risalamande. 

I løbet af aftenen var der konkurren-
cer, banko, julesange og afslutning 



med andagt i kirkesalen. Det havde 
været en travl dag, men det hele 
værd. 
Alle fik en forsmag på julen med 
hyggeligt og stemningsfyldt samvær 
omkring bordene. For nogle var det 
måske den juleaften, de ville få i år.

Onsdag den 14. december kl. 14.30 
afrundede vi så rækken af fester med 
Onsdagstræf’s julefest. Det blev igen 
en dejlig eftermiddag med mange 
julesalmer. Herudover indeholdt 
eftermiddagen en julehistorie ved 
Ole Olsen. 
Der var efterfølgende tid til at få 
kaffe med boller og lagkager, som 
Kern (der snart runder et skarpt 
hjørne) havde stået for. 
Under kaffen blev der solgt lodder 
til et amerikansk lotteri, som blev 
afholdt med mange flotte gevinster 
efter kaffen. Herefter var der lod-
trækning med baggrund i numre, 
som var placeret under kopperne. 
Resten af arrangementet blev afvik-
let i kirkesalen, hvor Simon Holm-
berg underholdt på flygel og Henrik 
Søndergaard (kirkens præst) afslut-
tede med en kort andagt.

Sluttelig en stor tak til alle jer, der 
var med til at arrangere festerne. 
Uden jeres hjælp/arbejde var det 
ikke blevet det samme.

Torsten Wendel-Hansen



Uddeling af julegaver i 
Foreningen Klosterbakken 
den 17. december

Voksende inflation, stigning i udgif-
ter til varme og el og krigen i Ukra-
ine gjorde, at ekstraordinært mange i 
år havde brug for og søgt om jule-
hjælp. Derfor har der været tryk på 
hos de forskellige hjælpeorganisatio-
ner (Frelsens Hær o.a.) landet over.
Også i Foreningen Klosterbakken 
har vi mærket det ekstraordinære 
behov. Derfor havde vi uddeling af 
35 julegavepakker lørdag den 17. 
december i cafeens lokaler.
I pakkerne lå der et gavekort til et 
supermarked samt en æske choko-
lade. – Vi havde desuden i år været 
så heldige at kunne få 100 pakker 
LEGO gratis via KIT (Kirkernes 
Integrations Tjeneste). Dem hentede 
vi selv hos KIT i København.
Vi havde inviteret gavemodtagerne 
(der både var flygtninge og udsatte 
danske familier) til at hente pak-
kerne mellem 10 og 12 – og næsten 
alle mødte frem. Der blev budt på 
kaffe, æbleskiver m.m. Det var glade 
og taknemmelige mennesker, der 
mødte os, – og vi fik en snak med en 
del både voksne og børn.
I Foreningen Klosterbakken er vi 
glade for, at vi i havde mulighed for 
at hjælpe, men dette var også kun 
muligt, fordi vi modtog tilskud til 

julegaverne fra KIT.
Vi håber også fremover i et vist om-
fang at kunne hjælpe på denne måde, 
og allerede nu har vi modtaget et 
tilbud fra KIT om yderligere hjælp 
til udsatte (gældende frem til februar 
2023). – Vi håber at kunne udnytte 
dette tilbud og yde kontant hjælp til 
endnu flere mennesker.

 Torsten Wendel-Hansen



Hjælp os med følgende:

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 
Morten Olsen senest den 16. januar 2023. Morten Olsen har denne e-mail-
adresse: morten@filemon.dk.

b) Er du ikke i adressefortegnelsen/medlemslisten i årsskriftet - men ønsker 
du fremover at være der, så kontakt Morten Olsen via denne mail: morten@
filemon.dk. Du vil herefter modtage en erklæring, som du skal udfylde, 
underskrive og derefter returnere til samme. Gør det inden den 16. januar 
2023, så vil du være med i årsskriftet for 2022.

Årsberetninger m.m. til årsskriftet 2022:

Vi gør alle organisationer m.fl. opmærksom på, at for at få beretninger, 
adresseændringer m.m. med i årsskriftet 2022, så skal materialet være 
afleveret til Jørn Møller Sandbæk senest den 20. jan. 2023 på denne e-mail:  
jorn.sandbak@gmail.com.

Kern Sloth



Januar 2023

Søndag 1. 14.00: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Ole Olsen  
   Efter gudstjenesten vil der være et kort samvær i   
   menighedssalen, hvor vi vil ønske hinanden godt nytår. 
    
Søndag 8. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
   Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
   Efter gudstjenesten er der fællesspisning og    
   forhandlingsmøde.

9. – 13. januar 2013 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 15. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Tirsdag 17. 19.00: Missionsrådsmøde.

Søndag 22. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til Foreningen Klosterbakken –    
   menighedens sociale arbejde.

Onsdag 25. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen)
   ”Min tid som jagerpilot i Flyvevåbnet” – John Sørensen  
   – tidl. jagerpilot og flykaptajn i SAS – kommer og   
   beretter om sit liv.

Søndag 29. 10.30: Gudstjeneste v/Michael Hyrup. Børnekirke
   Mødeleder: Jette Hyrup.



Februar 2023

Søndag 5. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke. 
   Mødeleder: Kern Sloth. 
   Indsamling til BWA (Baptisternes Verdens Alliance).
   Efter gudstjenesten er der fællesspisning.

Onsdag 8. 14.30 Onsdagstræf (seniorgruppen)
   ”Foreningen Klosterbakken” – Mogens Andersen   
   kommer og fortæller om menighedens sociale arbejde   
   der bl.a. omfatter ”Torsdagscafe”, cafeen, hjælpepakker,  
   julepakker m.m.
                                                    
Søndag 12. 10.30: Gudstjeneste v/Casper Westergaard.
   Mødeleder: Ole Olsen.

Søndag 19. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Mogens Andersen
   Indsamling til Det kristne hjælpecenter ”Kildegården”.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.
  
Onsdag 22. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen)
   ”Frelsens Hær og deres arbejde i Odense”. – Korpsleder  
   Strange Møller Christensen kommer og fortæller om   
   korpsets arbejde.

Søndag 26. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke 
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi – Støtte til   
   udsatte Batwaers livsvilkår.



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
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. Henrik har 
følgende fridage i perioden jan/febr. 
2023: Den 4. og 5. februar.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.30 i 
menighedssalen. Vi starter i den nye år 
den 3/1 2023.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder:18/1 
2023. Evt. henvendelser både i 
mundtlig og skriftlig form til menig-
hedsrådets formand senest 3 dage før 
mødets afholdelse.

Forhandlingsmødet den 8. januar 
2023 efter gudstjenesten:
Med nyhedsbrevet op til jul var 
medsendt dagsorden for mødet. 
– Af indholdet skal kort nævnes: 
Forlængelse af ansættelse for 
ungdomsmedarbejder, fordeling af 
projektmidler, kollektplan for 2023, 
valg til menighedsrådet m.m.
Mødet afholdes efter 
fællesspisningen og vil nu igen efter 
covid-19 foregå i menighedssalen.

Torsten Wendel-Hansen



Menighedens Årsmøde 5. marts.

Gennem de sidste 11 år er der kommer 121 nye medlemmer i kirken. Nogle 
er døbt, andre er optaget på bekendelse og nogle er overflyttet fra andre me-
nigheder. Knap 40 % er rejst igen eller kommer ikke i kirken. Det betyder at 
der er ca. 65 nye medlemmer, der kommer fast i vores menighed – næsten 
alle uden baptistbaggrund.
På Årsmødet i år vil vi drøfte næste halvårs tema: Ledes af Jesus med fokus 
på nådegaver, tjenester, udrustning, jobs i kirken. 
Efter fællesspisningen vil vi dele op i gruppedrøftelse og derefter afholdes 
selve forhandlingsmødet.
Du kan vælge, om du kun vil komme til spisning, gruppedrøftelse eller 
forhandlingerne - og naturligvis er du velkommen til at deltage i alle tre 
elementer. 
Vi ser frem til, at rigtig mange vil være med til de vigtige samtaler om vores 
kirke.

Kern Sloth

Gæsteprædikant ved gudstjenesten den 12. februar

Den 12. februar får vi besøg af Casper 
Westergaard, der vil prædike ved gudstje-
nesten. Casper skriver sådan om sig selv: 
Jeg hedder Casper, gift med Maria og har 
to børn; Naomi på 2 og Lea på 0. Jeg er 
præst i Bykirken på tredje år og er uddan-
net cand. theol. fra Århus Universitet. Til 
daglig læser jeg en del og spiller fodbold i 
klubben Utopia i Munkemose.

Torsten Wendel-Hansen



Fasten er for mange en tid til at 
sagtne farten, måske standse helt op 
og reflektere over livet.
For mange er det er også tiden til at 
lade tankerne koncentrere sig om no-
get andet end sig selv og sine nær-
meste og tænke længere ud.
Mange bruger tiden til at læse mere 
i Bibelen og dykke længere ned i 
nogle bibelske temaer.
Vi håber, at du i år også vil være 
med på en rejse gennem Bibelen i 
fastetiden 2023.

Til gudstjenesterne i år har vi valgt 
at standse op ved Jesus. Hvorfor var 
det, at han skulle komme til Jorden, 
og hvorfor skulle han lide og dø på 
et kors?
Hvad var det, der gik galt efter at 
Gud skabte verden så godt, og hvor-

dan arbejdede han frem mod den 
dag, Jesus skulle sendes herned?

Vi vil over 6 søndage se på den røde 
tråd i Bibelen helt fra det første 
blad og se, hvordan Gud fra starten 
havde Jesus i tankerne og arbejdede 
sig frem mod den dag, han skulle 
komme.

Det bliver Ole Olsen og Henrik 
Søndergaard, som vil tale de seks 
søndage fra søndag 19. februar til 
søndag 26. marts.

Vi glæder os til at snakke sammen 
om, hvilken fremtrædende plads Je-
sus har både i Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente.

Ole og Henrik

Fasten 2023

I efteråret havde vi fokus på menig-
heden og vores indbyrdes relationer.
Vi havde en god menighedslørdag 
3. september på Clive og Elizabeths 
gård i Korup.
Vi havde også et godt menigheds-
møde søndag 2. oktober i kirken, 
hvor vi kunne sætte ord på glæder og 
udfordringer i fællesskabet.
Flere har efterlyst et samtalested 
i menigheden om vores tro. Vi vil 
derfor tilbyde nogle aftener i foråret 

med menighedsundervisning. Det 
er vigtigt at have et sted, hvor vi på 
tværs af kirkens grene og cellegrup-
per kan snakke om vores tro og 
vores menighed.

Undervisningen vil foregå hver an-
den onsdag fra 1. marts til 7. juni kl. 
19.00 – 20.30. 
Der vil være et kort oplæg efterfulgt 
af en snak i grupper. Vi vil slutte 
med fælles kaffe.

Menighedsundervisning
8 aftener om ”Gud i hverdagen”



Der bliver undervisning hver anden 
uge, så man stadig kan have nogle af 
ugerne fri til cellegrupper og andre 
aktiviteter.
Undervisningen vil være korte op-
læg fra flere af vores medlemmer.

Hver aften vil have et nyt tema, så 
selvom man ikke kan komme hver 
aften, vil man stadig få fuldt udbytte 
af de aftener, man kommer.

Vi håber, at I alle vil være med.

Tilmeld jer gerne til Henrik (61 30 
21 54) senest onsdag 22. februar. Så 
ved vi lidt om, hvor mange vi bliver.

Der bliver trykt en folder med nær-
mere beskrivelse af aftenerne.

Henrik

EA’s bedeuge i 2023 – 
”Bed for Odense”

Mandag den 9. januar fra 19 – 21
Bønnevandring i Centrum – møde-
sted: Odense Rådhus, Flakhaven 2, 
5000 Odense C.
Afslutning i Baptistkirken, Kloster-
bakken 11, 5000 Odense C.

Tirsdag den 10. januar fra 19.30 – 
21.00
Taize-aften i Skt. Hans Kirke – 
Sankt Hans Plads 2, 5000 Odense C.

Onsdag den 11. januar fra 17 – 18 
(Drop in fra 16.30 – Fællesspisning 
kl. 18.00)
Messy Church
Sted : Betania – Ryttergade 3, 5000 
Odense C.

Onsdag den 11. januar kl. 19 – 21 
(Fællesspisning kl. 18)
Ungaften
Sted : Betania – Ryttergade 3, 5000 
Odense C.

Torsdag den 12. januar kl. 16 – 
17.30
Prayerwalk in Vollsmose
Mødested : Birkeparken 234, 1.th., 
5240 Odense NØ

Torsdag den 12. januar kl. 19.30 – 
21.00
Klassisk bedemøde
Mødested : Baptistkirken, Kloster-
bakken 11, 5000 Odense C.

Fredag den 13. januar kl. 19.30 – 
21.00
Worship Night
Mødested : Jacobskirken, Thorsgade 
40, 5000 Odense C.



Glimt fra Frikirkenets (FKN) 
lederkonference 11.-12. no-
vember under temaet 
”Samtaler, der flytter men-
nesker”

Vi var tre ledere fra vores kirke, der 
deltog i en meget berigende og in-
spirerende konference sammen med 
380 ledere og præster på tværs af 
trossamfund med fokus på, hvordan 
vi kan blive en del af trossamtaler, 
der flytter mennesker. 

Her ses nogle stikord fra de forskel-
lige oplægsholdere:  

Charlotte Rørth – Tidens tendenser 
og samtaler.
• Der er åbenhed om at tale om tro
• Helligånden er med omkring 

bordet - Gud Fader, Søn og hel-
ligånd er i samtalen. Tillidsfulde 
samtaler er missionerende. Vær 
nænsom, varsom, vis tillid og 
forvent Helligåndens nærvær.

• Vær ærlige, vær autentiske.

Anne Mie Skak Johanson – Hvor-
dan kommer folk til tro?
Mennesker bliver berørt af Gud – 
måske ikke gennem kirken; men 
kommer efterfølgende til kirken. Det 
har vi selv oplevet gennem de senere 
år i vores fællesskab.
• Troen trigges gennem åndelig 

oplevelse, kirken skal være der 
med undervisning i basal kristen-
dom og lade Gud komme til. 

• Touched, Taught and Transfor-
med – Mennesker bliver berørt, 
vi skal undervise/oplære, Gud 
forvandler mennesker.

• Det tager tid og er en proces.

Jesper Kure – Hvordan bliver den 
lokale kirke en del af samtalen?
• Vi skal involvere os i byen, være 

en del af bybilledet, mødes med 
politikerne.

• De har etableret Familienetvær-
ket og har cafe på højskolen.

Anna Libak – Forstå tidsånden – og 
hvad kirker skal lægge mærke til:

• 44% af de unge mistrives – højt 
tempo, præstation, perfektheds-
kultur, og alle aldersgrupper 
trives dårligt.

• Brug i stedet gode kristne dyder, 
de kristne værdier står stærkere 
end nogensinde – de er en del af 
vores kultur.

• Vi skal lade os lede af vores 
samvittighed – det er en gave fra 
Gud.

• Livet er en gave – glæd dig!



Casper Christensen – min trosrejse. 
Pga. en lukket Storebæltsbro og en 
redningsaktion blev samtalen via 
Facetime.
• Som 53-årig var livet tomt. Men-

neskelige ønsker er succes, sex, 
drugs, penge, fest. Det var dog 
ikke lykken!

• Søgte hjælp via psykiater, der 
brugte MDMA. Det gav ro, og 
han gik ud i skoven og søgte 
Gud, som han oplevede som 
fred, ro – en stærk åndelig ople-
velse.

• Mennesker omkring ham spurg-
te, hvad han nu ikke må – men 
det er helt forfejlet. At komme til 
Gud giver en hel masse, så troen 
giver noget!

• Hans hustru har fået en hel ny 
ægtefælle.

• Delte mange oplevelser med os, 
som han havde haft med Gud.

• Hvad skal kirken gøre: 
• Vise åbenhed, ikke pådutte, 

være en sparringspartner.
• Se mennesket først, mød 

folk med kærlighed, vandre 
sammen med mennesker.

Det var et par absolut givende dage 
med et godt fællesskab med store 
dele af frikirkelivet i Danmark. 

Dejligt, at mødes med mange man 
kender; men også møde nye. Godt, 
at blive inspireret og provokeret i sin 
opgave som leder. 
Læs også gerne indlæg i Udfordrin-
gen, Julens Udfordring side 3.

Kern Sloth
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Planen for 2023
”Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for 
jer, siger Herren, planer om lykke, ikke 
om ulykke, om at give jer en fremtid og 
et håb”. (Jer. 29, 11)

Da disse ord lød første gang, var det 
til et folk, der havde mistet deres land, 
hvor mange af landets ledende var taget 
til fange og bortført ud af landet.
De havde tabt alt. Deres værdier, deres 
relationer, deres værdighed, deres håb.
Men Gud giver dette budskab gennem 
en af sine profeter: Jeg har ikke glemt 
jer!
Midt i deres modløshed siger han de 
fantastiske ord til sin profet Jeremias: 
Jeg har planer om lykke og om at give 
jer en fremtid og et håb.

Vi er trådt ind i et nyt år. Måske vi er 
fulde af håb om et fantastisk år. Men det 
kan også være, at vi træder ind i det nye 
år fuld af ængstelse og uro for, hvad der 
vil ske.

Hvis Gud skulle sige et ord til dig på vej 
ind i det nye år, så tror jeg, han vil sige 
det samme, som han sagde til Israel: Jeg 
har lagt planer for dig. Planer om lykke 
og håb.

Men læg mærke til, at der står ”pla-
ner”. Læser vi videre, kan vi se, at der 
skal noget til, for at denne plan går i 
opfyldelse. Der står: ”Råber I til mig… 
vil jeg høre jer. Søger I mig… er jeg at 
finde”.

Gud vil gerne overøse os med gode ting 
– det er planen – men han beder os om, 
at råbe til ham og søge ham.
Lad os derfor begynde det nye år med at 
lægge vores liv og vores verden i Guds 
hænder og bede ham give os et godt år 
med lykke, fremtid og håb.

Kærlig hilsen
Henrik


