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Dåb den 16. maj
Denne dag havde vi den glæde at 
dåbsgraven igen skulle tages i brug. 
– Døbt blev denne dag Marija Anze-
lika Mohorina. 
Hun er studerende i Danmark og 
kommer fra Letland.
Her følger det vidnesbyrd, som Ma-
rija aflagde inden selve dåbshandlin-
gen:
Jeg er vokset op med en kristen 
opdragelse, selv om vi aldrig gik i 
kirke. Jeg kan sige at mine forældre 
havde en lidt utraditionel tilgang til 
kristendom, men jeg troede alligevel 
altid på Gud og Jesus. Dette ændre-
des, da jeg startede på universitet i 
Danmark, og jeg fuldstændig ændre-

de min mening om kristendom.
Med et nyt liv og nye venner be-
gyndte jeg at få et andet billede af 
kristendom. Ud over det var jeg altid 
nysgerrig på andre religionersom 
Hinduisme og Buddhisme. 
På den måde, vendte jeg mig væk 
fra kristendommen og dykkede ned i 
”new age”- kulturen. 
Jeg har læst mange bøger om selv-
udvikling, begyndte regelmæssigt 
at meditere og gøre yoga, omgav 
mig med krystaller, som jeg troede 
beskyttede mig, kom ind i forskel-
lige afhængigheder og gik gennem 
nogle forhold, der var ret skadelige 
for mig. Jeg var fuldstændig sikker 



på at ”alt er Gud” og med det ”alt er 
godt”, selv om det med tiden be-
gyndte at blive mere og mere mørkt 
i mit liv. 
Jeg fik depression, som lammede 
mig og medførte dybt selvhad, 
panikanfald og endda tanker om 
selvmord. 
Det hele fortsatte i en lang tid selv 
når jeg forlod de skadelige forhold 
og havde et meget rolig liv. 
Så dyrkede jeg endnu mere medita-
tion, yoga og alle andre ting - den 
moderne verden anbefaler. 
Det var hjælpsomt for et stykke 
tid, men mørket kom altid tilbage. 
Jeg var også begyndt at blive syg 
i kroppen og få meget blodige og 
voldelige drømme. Jeg havde brug 
for hjælp, og Gud gjorde det på en 
meget uventet måde.
Det var gennem en video på inter-
nettet. I videoen fortalte en dreng, 
hvordan han var kommet fra ”new 
age” kultur til kristendom. Alt hvad 
han sagde i videoen fandt genklang 
i mig, og jeg kunne ikke stoppe med 
at tænke på det. 
Jeg kontaktede ham og stillede ham 
alle de spørgsmål, jeg havde fra før 
om kristendommen og mange nye. 
Lidt efter lidt begyndte mine øjne at 
åbne sig, og jeg har forstået at hele 
denne tid var jeg bedraget og kon-
trolleret. 
Jeg har også forstået, at den kærlig-
hed, jeg har søgt gennem andre men-

nesker og oplevelser, altid var der - i 
Jesus Kristus. 
Jeg smed alle de ting ud, der var 
knyttet til mit gamle liv og stoppede 
med al den åndelige praksis, jeg 
havde brugt før. 
Lykken og friheden jeg følte bragte 
glæde og tårer til mine øjne. Endelig 
kunne jeg se virkeligheden og Djæ-
velens løgne og lænker i mit liv. 
Efter disse erkendelser skete der 
noget mere, som har gjort mig fuld-
stændigt sikker på, at Jesus er den 
eneste: ”Vejen, Sandheden og Livet” 
(Johannes 14:6).
Et par dage efter at jeg havde accep-
teret Jesus i mit liv igen, introduce-
rede drengen fra videoen mig til en 
anden broder i Kristus, som har en 
virkelig speciel gave fra Gud. 
Han kan se onde ånder og kaste dem 
ud af mennesker. På et tidspunkt bad 
vi sammen, og jeg omvendte mig fra 
al synd og tog imod Jesus Kristus 
som Herren og min Frelser. 
Bagefter begyndte han at kræve ån-
derne i mig at forlade min krop med 
kraften fra Helligånden. Først troede 
jeg ikke på det, men snart begyndte 
hele min krop at brænde, ryste og de 
næste 6 timer kan jeg næsten ikke 
huske. Jeg kunne ikke kontrollere, 
hvad der skete, men det viste sig, at 
jeg havde mange dæmoner i mig. 
De forsøgte at kontrollere mig og 
endda dræbe mig. Efter at have 
kastet dem ud i 6 timer, priste vi 



Herren og bad ham om at fylde mig med Helligånden. Straks, var min krop 
fyldt med Lyset og jeg kunne mærke Hans hånd på mit hoved. Efter denne 
oplevelse, har mørket forladt mit liv og de onde ånder har ingen magt over 
mig. Den fred og kærlighed jeg har oplevet siden den gang kan ikke beskri-
ves. Jeg føler, jeg virkelig lever for den allerførste gang i mit liv. Jesus har 
reddet mig, og jeg har aldrig været lykkeligere. Nu har mit liv mening, ægte 
lykke og fred. Som skrevet i Fillipperne 4:20 ”Gud, vor Fader, være ære i 
evighedernes evigheder! Amen.”

Torsten Wendel-Hansen

Interview med Filip Bauer Spang:

Filip - velkommen til Danmark 
igen! Hvor længe er det egentlig 
siden du tog til Mexico?
Det er netop nu ca. 3 år.

Fortæl os lidt om, hvad du har op-
levet i Mexico!
Jeg har oplevet et folk som for ca. 
80% vedkommende er katolikker. 
Ikke alle er aktive, men tilhører 

kirken. Herudover findes der en del 
evangeliske frikirker, men altså kun i 
mindre omfang.
Mine planer da jeg tog til Mexico 
var at få lavet nogle traktater, der 
peger på og leder til Jesus. Noget 
af materialet fandt jeg på nettet - og 
andet lavede jeg selv.
Resultatet af dette arbejde var føl-
gende: 
a) Vi fik etableret bibelundervisning 
i vort eget hjem 1 gang om ugen, og 
her kom der op til 8-10 personer.
b) Patricia (min kone) fik etableret 
bibelundervisning for kvinder.
c) Jeg fungerede som søndagsskole-
lærer i en kirke, hvor gudstjenesten 
om søndagen blev afholdt i et privat 
hjem, og hvor der før coronaen kom 
35-40 mennesker, men senest ca. 25.
d) Efter nogen tid fik jeg etableret 
sprogskole for både hold og enkelt-
personer. Materialet jeg brugte var 
forskelligt, men indeholdt bl.a. en 
del bibelske tekster.
e) Jeg fik kontakt til gideonitterne 



(har været medlem af gideonitternes 
lokale gruppe i Odense) efter nogen 
tid, men da vi først var kommet i 
gang, så fik vi uddelt et stort antal 
Nye Testamenter til bl.a. politiet, mi-
litæret m.m. – på et år uddelte vi vel 
ca. 2.000 stk., men specielt i covid-
19-tiden fik vi uddelt ekstra mange 
ved vaccinationssteder.

Hvad betød covid-19 for dine planer?  
Flere af vore gruppemøder blev af-
lyst, hvilket også skete for en del af 
undervisningen, hvorved vort øko-
nomiske grundlag forsvandt.

Det må have været et vanskeligt 
valg at skulle forlade sin kone i Me-
xico og tage til Danmark   Hvordan 
har du det med det ?
Jeg føler på en måde at Gud har 
bedt mig om at skulle tage tilbage 
til Danmark, selvom det naturligvis 
er vanskeligt at forlade familien, da 
Patricia’s datter skal færdiggøre det 
sidste år af sin gymnasieuddannelse. 

Vi taler sammen over de sociale me-
dier hver dag, og jeg kan så nu være 
sammen med min øvrige familie her 
i Danmark.

Hvad er dine aktuelle planer så nu? 
Jeg skal finde et økonomisk grund-
lag, så jeg kan komme videre 
– og jeg har netop fået job som 
serviceassistent på OUH. Derud-
over lægger jeg fremtiden i Guds 
hænder og tror han har en vej 
fremad, selvom jeg ikke kan se den                             
lige nu. Jeg stræber efter at gøre 
hvad Herren byder mig, når og hvor 
det passer Ham.

Hvornår tænker du, at du er klar til 
at tage tilbage til Mexico igen ?
Jeg kommer nok til at være i Dan-
mark det næste år.

Torsten Wendel-Hansen                                   

Nyhedsbrev fra Simon i Estland
Kære menighed i Odense. Vi sender de bedste hilsner fra Estland med tak 
for al jeres opbakning. Efter vores femte skoleår med Bibelskolen er vi fyldt 
med taknemmelighed, mens vi begynder at omstille os på det kommende 
kapitel. 
Dette skoleår gik otte elever på vores daglige skole fra morgen til aften 
tirsdag til fredag, og atten elever afsluttede vores aftenskole, der ligesom det 
første kursus også varede ni måneder, september-maj. I aftenskolen mød-
tes vi hver mandag aften fra 17.45-20.00 på Zoom, hvor vi havde lovsang, 
undervisning og samvær. Det var første gang, vi havde et næsten udelukket 



fjernstudie kursus (vi mødtes tre gange i løbet af året), men det var en fanta-
stisk god oplevelse. 
En elev sagde meget fint til vores afslutning, at hun havde opdaget, at man 
kan opleve empati gennem en computerskærm. 
Skoleåret 2020-2021 kommer til at have en særlig betydning for Krete og 
jeg, eftersom det er vores sidste skoleår, som en del af medarbejderstaben 
og skolens daglige liv. Overdragelsen af ledelsen af skolen til vores gode 
Canadiske ven, Rodney Corcoran, er sket i en glidende overgang påbegyndt 
ved starten af 2021, så han er nu klar til at drive skolen videre med de øvrige 
medarbejdere efter sommerferien. Vi kommer fortsat til at være knyttet til 
skolen, som en del af bestyrelsen og som gæsteundervisere. 
Det er med stor taknemlighed, vi ser tilbage på vores fem år med skolen, 
fyldt med fantastiske oplevelser og venskaber, der blev skabt. Vi har haft det 
enestående privilegium at dele livet med 86 elever og 6 helt fantastiske kol-
legaer på skolen. Gud har brugt os til at skabe sammenhængskraft og bevæ-
gelse for vores tredive estiske menigheder i Pinsekirken og Gud har rørt en 
masse mennesker gennem arbejdet, vi har været en del af. 
Juni var en særlig måned for os. Efter vi flyttede ud af lejligheden i Tallinn 
og bragte alle vores ting ud til Krete’s forældre på Saaremaa, har vi kørt en 
masse mellem øen og hovedstaden for at forberede os på, endeligt at flytte 
ud til Saaremaa og at få en god afsked med skolens medarbejdere. Det lyk-
kedes os at købe vores første hjem, en lejlighed i Kuressaare, som vi længe 
har kigget på, og som vi nu meget snart kan flytte ind i! Sommeren 2021 står 
derfor på den endelige flytning og indretning af lejligheden, mens vi falder 
på plads i ø-livet på Saaremaa og omstiller os inden præstetjenesten begyn-
der helt formelt fra september. 
Kærlige hilsener Simon og Krete 



Myanmar Christian Fellowship

På BiD’s landskonference i 2020 skul-
le ovennævnte menighed, der holder 
møder i vores menighedssal, optages. 
– Men landskonferencen blev aflyst 
og det blev landskonference 2 i 2020 
også, så nu lykkedes det så endelig på 
landskonferencen i maj måned 2021 at 
optage menigheden som medlemsme-
nighed i BiD.
Ved gudstjenesten i vor kirke den 6. 

juni kunne vi som kontaktmenighed så også få lejlighed til at byde menighe-
den velkommen som medlem i BiD.
Menigheden består af ca. 50 medlemmer og nogenlunde det samme antal 
børn. – Medlemmerne kommer fra Burma, og fælles for dem er, at de kan 
tale burmesisk og derved forstår hinanden. Dette til forskel fra flertallet af 
øvrige burmesiske menigheder, som også er medlemmer af BiD, her taler 
man nemlig chin, hvilket MCF’erne ikke forstår.

Torsten Wendel-Hansen



Landskonference 1 2021

Landskonferencen blev som noget nyt afholdt på Pejsegården ved Horsens 
under gode lokalemæssige forhold.
Kort resume af dagen:
- Regnskabet udviste stort set balance mellem indtægter og udgifter ef-
ter overførsel fra diverse reservationer, ligesom det budgetterede mål/tal 
for menighedernes indbetalinger næsten blev nået, dog manglede der ca. 
60.000,-.
- Der blev budt velkommen til en ny menighed i vort fællesskab, nemlig 
MCF (se ovenfor).
- Der blev orienteret om udviklingstilbud til menighederne, menighedsplant-
ning m.m.
- Valgt som formand blev Per Beck for en etårig periode – desuden blev føl-
gende valgt til ledelsen for en 2-årig periode: Bodil Højbak Møller og Chri-
stian Peter Heldgaard Bylund. Suppleant: Biak Chin Par Lian (Chin Chin).
- Der var forslag til nye vedtægter, som blev vedtaget (primært mulighed 
for udvidelse af antallet af ledelsesmedlemmer). Heraf følger så, at der også 
skal ske ændring af forretningsordenen for landskonferencen. Dette var 1. 
afstemning, og ved næste landskonference skal ændringerne så endeligt 
vedtages.
- Herudover var der diverse orienteringspunkter.
 
Torsten Wendel-Hansen



Nyt fra Foreningen Klosterbakken

TorsdagsCaféen har fungeret under hele Coronaperioden. Da vi ikke kunne 
være mere end 5 personer sammen, lavede vi individuelle aftaler med de 
flygtninge, der har haft brug for vores hjælp. Vi mødte dem i kirken eller 
hjemme privat. Den 27. maj lukkede vi så igen op for TorsdagsCaféen fra kl. 
13.30 til 17.30, og der har været et godt besøg på omkring 10 - 20. Vi hjæl-
per dem med mange forskellige opgaver, for det er svært at klare sig i vort 
digitaliserede samfund, når det kniber med sproget. Vi har også hjulpet et 
par stykker med dansk i forbindelse med deres opgaver. Det er dejligt, at der 
er nogle der vil uddanne sig. Vi har købt en PC, som vi stiller til rådighed 
for gæsterne. Vi regner med den vil aflaste os, fordi de så selv kan udføre 
nogle af opgaverne, evt. med hinandens hjælp. Vi håber, vi kan få gang i 
tilbud om danskhjælp igen efter ferien. TorsdagsCaféen foregår nu i menig-
hedssalen, hvor der er mere plads end i Caféen.

Vi vil igen arrangere en spændende dag for børnefamilier, der ikke kommer 
på ferie. Det bliver lørdag den 11. september, og det bliver igen til Odense 
Zoo. Vi giver indgangsbilletten, kaffe til de voksne og is til børnene. Efter 
nogle timer i haven, sejler alle til Filosofgangen i en af turbådene. Dagen 
slutter med aftensmad i kirken. Vi tror det igen skal blive en dejlig dag, der 
kan skabe glæde i nogle børnefamilier.

Mogens Andersen





Juli 2021
Søndag 4. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. 
   Mødeleder: Kern Sloth.
  
Søndag 11. 10.30: Feriegudstjeneste v/Ole Olsen m.fl.   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste. 

Søndag 18. 10.30: Feriegudstjeneste v/Ole Olsen m.fl.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
 
Søndag 25. 10.30: Feriegudstjeneste v/Henrik Søndergaard.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.
 



August 2021
Søndag 1. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til BWAid.
 
Søndag 8. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.  
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 11. 17.00: Grillaften i cafeen – se omtale andetsteds i bladet. 
 
  
Søndag 15. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Bibelskolen i Estland.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 18. 08.45: Onsdagstræf’s sommerudflugt – se omtale andetsteds i   
   bladet.

Søndag 22. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 25. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Mine 24 år i SAS” -
   en spændende historie fortalt af John Sørensen – tidl.   
   pilot ved SAS.

Lørdag 28. 09.30: Menighedsdag – se omtale andetsteds i bladet.

Søndag 29. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jette Hyrup.
   Besøg af organisationen Open Doors.



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

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. Ferie fra 5. – 18. 
juli (begge dage incl.).

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møde: 17. 
aug. 2021. Evt. henvendelser både i 
mundtlig og skriftlig form til menig-
hedsrådets formand senest 3 dage før 
mødets afholdelse.

Fyraftensandagt og bøn:
Første gang efter ferien bliver den 
10. aug. 2021. Vi mødes i menig-
hedssalen kl. 16.30.

Grillfest i cafeen den 11. august 
2021:
Enhver er hjertelig velkommen til 
denne nu snart tilbagevendende hyg-
gelige anledning i cafeen og i gård-
haven, såfremt vejret tillader det. Vi 
starter kl. 17.00 og prisen er kr. 50,- 
(heri incl. en sodavand).

Torsten Wendel-Hansen

Omtaler



Nyt fra cafeen – vi genåbner til august
Cafeen har været lukket siden før jul. 
Der har dog været diverse aktiviteter.  
Der har været hovedrengøring og radia-
torerne er blevet malet.
De unge har designet sofahjørnet om 
til et ungdoms-hygge-hjørne med slag-
bænk, nye farver, borde, spots. Det giver 
bedre muligheder for brædtspil, arbejde 
ved computeren, hygge og venindesnak. 
Vi tilegner området til IT-arbejde og 
unge. Samtidig kan det bruges til gene-
relle møder. Vi tror, at det vil give mere 

liv i cafeen og sikkert også andre aktiviteter i ugens løb.
Foran cafeen mod Klosterbakken er det blevet opstillet blomsterkasser med 
grønne planter, cykelstativ og bord/bænkesæt. Det vil gøre området mere 
hyggeligt og enklere for medarbejderne at håndtere. 
Heldigvis løsner restriktionerne og mange er og bliver vaccineret. Derfor 
har vi besluttet at søndagscafeen genåbner 1. august og 2. august genåbner 
dagcafeen. I forbindelse med åbningen vil vi første uge i august have loppe-
marked med de mange fine effekter der blev tilbage i 2019.
Vi glæder os til at se jer igen – brug de dejlige omgivelser både til hverdag 
og om søndagen.

Hilsen cafemedarbejderne, Christian, Kern.



Menighedens årsmøde

Vi skulle oprindeligt have haft menighedens årsmøde 7. marts; men Coro-
naen har på mange måder spændt ben for os. Vi har besluttet at Årsmødet i 
år skal afholdes 5. september. Ét af elementerne vil være missionsdrøftelse, 
som vi skal samtale om i grupper:

Oplæg: 
Visionen. Vi vil lede til Jesus, leve med Jesus og være ledt af Jesus. Hvad 
betyder det?

Grupper:
Vi er en menighed på knap 300 medlemmer + mange ”venner af menig-
heden”. 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 aktiviteter stoppede, og vi 
skulle starte et nyt arbejde op.
Hvad ville være vigtigt for os at fokusere på?

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?

Vi håber, at en bred vifte af menigheden, vil være med til denne vigtige sam-
tale. 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?
Hvad har vi selv kræfter til, og er der noget, vi skal have hjælp til udefra?

Menighedsrådet.



Menighedsdag lørdag den 28. august

Vi trænger virkelig til at være sammen igen på tværs af alder og etnicitet. I 
flere år har vi snakket om menighedslejr; men så dukkede en anden mulig-
hed op, idet Elizabeth og Clive har tilbudt os at bruge deres gård i Korup. 

Planlægningsgruppen har opsat et spændende program:
 09.30 Formiddagskaffe med rundstykker, ost, marmelade 
10.00  Velkomst, sang, praktisk info
10.30  Gåtur med poster
11.45  Sang, bål, boldspil, kongespil m.m.
13.00  Grill m salat, brød
14.00 Messy church - lave noget på tværs af generationer til brug i 
 gudstje nesten
15.15  Gudstjeneste
16.00  Kaffe, the, kage
16.30 Tak for i dag; men I må gerne blive til socialt samvær
18.00 Pølser med brød

Glæd dig til en dejlig dag, hvor vi skal snakke, hygge, røre os. Sæt kryds i 
kalenderen. Vi kan være både uden og inde. 

Menighedsrådet



Alpha-kursus foråret 2022

Det sidste Alpha-kursus, der er 
afholdt i kirken, blev gennemført i 
foråret 2020. Pga. Corona-pande-
mien måtte vi stoppe midtvejs og 
tage den sidste del i efteråret 2020. 
På Alpha-kurset er der både bespis-
ning, sang og smågrupper. Det har 
derfor været ekstra svært at gen-
nemføre i pandemi-tiden.
Vi prøvede på sidste kursus at holde det hver anden onsdag i stedet for 
hver onsdag. Det giver mulighed for at fortsætte med de øvrige cel-
legrupper, der så kan vælge at mødes de uger, hvor der ikke er Alpha. 
Det gør også, at vi kan lægge aftenerne de onsdage, hvor der ikke er 
onsdagstræf.
Det viste sig at være en god model. Denne model vil vi gerne køre 
videre med til næste Alpha-kursus. 
Med denne model vil der ikke være onsdage nok i efteråret, så vi har 
besluttet at næste kursus bliver fra onsdag 12. januar til onsdag 18. 
maj 2022.
Selvom der er lang tid til, tager vi allerede nu imod navne, som vi 
kan invitere til dette kursus. Mange vil gerne have det i tankerne og 
kalenderen i god tid, så overvej allerede nu, om der er en i din om-
gangskreds, du skal invitere med. På de tidligere kurser har flere fra 
menigheden valgt selv at deltage, for at få en ven med. Det er en rigtig 
god idé.
Alpha fungerer bedst, når der er en god blanding af menighedsmed-
lemmer og nye på kurset.
Har du et navn, så kan det meddeles til Kern, Ole eller Henrik.

Hilsen
Alpha-teamet



Fællesskabsdag den 3. oktober 2021

Oprindelig skulle fællesskabsdagen været afholdt den 13. september 
2020 på Oure Friskole. Coronaen kom på tværs af dette, og vi har 
flyttet datoen et par gange, før vi nu har bestemt os for den 3. oktober 
2021, hvor det ser ud til at de fleste er vaccineret og restriktionerne 
skulle være ophævet.
Vi skal i løbet af kort tid have planlægningsmøde angående dagen, så 
derfor er det for tidligt at komme med det endelige program, men vi 
forventer at starte kl. 10.00 på Oure Friskole, og dagen slutter ca. kl. 
15.00.
Der vil blive aktiviteter for alle aldre, og specielt kan vi oplyse, at vi 
får besøg af Claus Bækgaard (tidligere præst i Roskilde Baptistmenig-
hed), der nu fungerer som præst i Bykirken i Odense.
Prisen vil blive på kr. 50,- pr. voksen og under 12 år er det gratis. 
Der serveres formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. 
Tilmelding senest den 19. september 2021.
Vær opmærksom på, at der ikke denne søndag er gudstjeneste i vores 
kirke i Odense.

Torsten Wendel-Hansen



Nu er det tid til Onsdagstræf’s årlige sommerudflugt – 
18/8 2021

Vi kan nu forhåbentlig så småt se enden på coronapandemien og kan 
glædes over igen at komme ud at opleve noget. 
– I år går turen til Vestfyn. Vi mødes i kirken kl. 8.45, hvor betalingen 
sker (gerne med aftalte penge). Betaling kan dog også ske ved over-
førsel til bankkonto (se nedenfor), men så skal overførslen ske senest 
den 11. august 2021.
Afgang fra kirken sker, så snart betalingen er på plads. Vi sætter i før-
ste omgang kursen mod Hørvævsmuseet på Krengerup Gods, hvor der 
vil være en rundvisning i 2 hold med mulighed for handel i butikken 
bagefter. Herefter sætter bussen kursen mod Marcussens Hotel i As-
sens, hvor middagen indtages kl. 12.00. 
Når vi har spist og forhåbentlig er godt mætte, sætter vi kursen mod 
Hagenskov Gods (ejedes tidl. af Britta Schall Holmberg og hendes 
mand, men er nu overdraget til sønnen Jacob Caroc Claus Holmberg), 
hvor der vil blive fortalt om godset og dets historie. 



Efter dette besøg sætter vi kursen mod Helnæs Kro, hvor eftermid-
dagskaffen indtages. 
Omkring 16.45 sætter vi igen kursen mod Odense, hvor vi kan være 
igen ca. kl. 18.00

Tilmelding: Kern Sloth tlf. 30 28 26 58 eller Torsten Wendel-Hansen 
– tlf. 22 81 21 13 – e-mail: t.w-h@live.dk.

Tilmeldingsfrist: Senest 10. august 2021. Det bemærkes, at der kun er 
et begrænset antal pladser.
Betaling: kr. 350,00 pr. person (1 øl, vand eller 1 glas vin er incl. i 
prisen).
Betalingen sker kontant på dagen (se ovenfor) – eller der kan ske 
overførsel til konto nr. 1551 – 9140362805 (HUSK at angive navn(e) 
på deltager(e).

Onsdagstræf v/Kern Sloth og Torsten Wendel-Hansen
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Gud er altid god
”Tak Herren, for han er god, hans tro-
fasthed varer til evig tid”. (Salme 118, 
1 + 29)

I maj måned skrev en fra menigheden 
på Facebook, at hun netop havde taget 
eksamen i dansk og havde fået et 10-tal. 
Herefter skriver hun: ”Jeg takker Gud 
for denne sejr”.

Jeg skriver en kommentar: ”Til lykke” 
og tilføjer: ”Gud er god”.
Min tanke var, at Gud er god, når Han 
har hjulpet hende til så flot et resultat.
Tilbage får jeg svaret: ”Gud er altid 
god”.

Det har jeg tænkt meget over siden. Det 
er jo sandt. Vi siger ofte, at Gud er god, 
når det går os godt, men tænker ikke så 
meget på Guds godhed, når det går os 
dårligt.

Forfatteren af Salme 118 har fanget 
denne pointe. Salmen begynder og slut-
ter med at fortælle, at Gud er god altid 
og til evig tid.

Han er ikke kun god, når vi lykkes, men 
også når vi lider nederlag. Han er ikke 
kun god, når vi er raske, men også når 
vi er syge.

Gud ER god. Det er hans væsen.
Bibelen siger: ”Sig tak under alle for-
hold” (1. Tess. 5, 18). Der er noget godt 
i at sige tak – og der er altid noget at 
sige tak for.

Gud er altid god, og mange har oplevet, 
at når de siger ham tak også i hårde 
tider, så vokser en glæde frem. Et tak-
nemligt hjerte giver glæde over livet.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


