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Kirken nedlukket – ingen aktiviteter i kirken
            

Skilt ved indgangsdørene           Kirkesalen palmesøndag kl. 10.30 

I løbet af januar hørte vi om ”corona-virus”, der florerede i Kina; men det 
var jo langt væk. Det kom dog truende tæt på, og i begyndelsen af marts 
havde vi fået opfordringer til at bruge sprit og ikke give håndtryk. 

Sidste gudstjeneste var 8/3 uden håndtryk og med håndsprit. De sidste ar-
rangementer var onsdagstræf og Alpha 11/3, hvor vi senere på aftenen fik 
meddelelsen fra statsministeren:

• Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukkes 
hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to 
uger. Udbydere af public service er undtaget. Alle private udbydere, 
selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfor-
dres kraftigt til at gøre det samme.

• Forbud mod at samle mere end 100 mennesker indendørs var på vej.
             ...fortsættes på næste side



Det betød, at vi allerede torsdag d. 12. aflyste gudstjenester og andre arran-
gementer i kirken frem til 30. marts. Cafeen blev ligeledes lukket.
Vi sendte følgende besked ud i kirkens nyhedsbrev 12/3:

”Menighedsrådet har derfor besluttet, at alle arrangementer i kirken er 
aflyst frem til 30. marts eller så lang tid, som sundhedsmyndighederne 
anbefaler det. Det betyder også, at næste gudstjeneste tidligst er Pal-
mesøndag d. 5. april. Vi anbefaler desuden at cellegruppmøder m.m. i 
hjemmene aflyses. ”

Det viste sig dog, at situationen var mere alvorlig end man havde troet, 
så restriktionerne blev forlænget til 13. april og igen til 10. maj. De tiltag 
regeringen havde besluttet viste sig at resultere i, at man fik situationen mere 
under kontrol, så en kontrolleret forsigtig genoplukning blev påbegyndt 14. 
april. 

Dette kirkeblad er skrevet midt i denne meget mærkelige tid. Læs videre 
om, hvordan vi har valgt at være kirke midt i forsamlingsforbud på den ene 
side og en levende menighed på den anden side.

Torsten Wendel-Hansen



Præst i en Corona-tid

Som for alle, er også præstens arbej-
de meget anderledes i Corona-tiden. 
En præst er kaldet til at være hyrde 
for en menighed. Men hvad gør en 
hyrde, som er adskilt fra fårene?
Nu er det heldigvis ikke virkelige 
får, vi har med at gøre. Vi er en me-
nighed bestående af mennesker, og 
alle har en telefon. Så der er mulig-
hed for kontakt.

Livet kører videre
Selvom der er virus i landet, er der 
stadig mennesker, der er forelskede 
og vil giftes. Der er stadig menne-
sker, der gerne vil sige ”ja” til Jesus 
og vil døbes. På samme måde er 
der mennesker, der har brug for en 
samtale og runde fødselsdage holder 
heller ikke pause.

For ikke at være årsag til smitte-

spredning, har jeg prøvet at be-
grænse mit fysiske samvær til et 
minimum. 
Langt de fleste samtaler er foregået 
over telefonen. Den har jeg til gen-
gæld måttet lade op flere gange på 
en dag.
Husbesøg hos de ældre er også 
foregået over telefonen. Det bliver 
en noget anderledes samtale, end 
når vi kan være sammen. Det er en 
lidt kunstig situation, og især det at 
bede sammen i telefonen har føltes 
lidt underligt. Det er godt, at det kan 
lade sig gøre, men det er ikke opti-
malt.
Med nogle samtaler har jeg følt det 
nødvendigt at mødes i kirken, især, 
hvis vi er mere end to. Det har været 
godt at kunne mødes, selvom det 
foregår på afstand og med håndsprit.
På samme måde har der været møder 
med få personer, som repræsenterer 
       ..fortsættes på næste side



de forskellige udvalg.
Men langt de fleste møder er fore-
gået over nettet.

Evangeliet forkyndes fortsat.
Evangelisation har nok været det 
sværeste i denne tid. At ”møde nye 
mennesker” over nettet og ikke 
kunne mødes fysisk har været en 
udfordring. Men heldigvis er der 
stadig folk, der søger vores kirke. Et 
par unge, der vil vide noget om Bap-
tistkirken, om dåben og hvad det vil 
sige at være en kristen. Et par perso-
ner, der har mødt Jesus og gerne vil 
vide noget om dåben, og hvad der 

skal til for at kunne blive døbt.

Det har været svært ikke at kunne 
mødes med nye interesserede, men 
”kun” kunne mødes i telefonen. Jeg 
har måttet invitere til et ”fællesskab 
på afstand”.
Positivt har det dog været, at de har 
kunnet besøge vores hjemmeside og 
kunnet følge med i Gudstjenester og 
andagter. På den måde lærer de os 
lidt at kende.
Teknologien har været vores redning 
i denne lukkede tid.

Henrik Søndergaard

Kristendomsklasse 2020

Vi kom godt fra start med vores kristendomsklasse. 10. januar startede vi op 
med 6 skønne, unge mennesker, der har deltaget i undervisningen.
Vi har set film, haft konkurrencer, spillet og meget mere. Hver gang var der 
et tema fra Bibelen, som vi blev udfordret af. Tiden fløj ofte af sted, og vi 
nåede slet ikke at snakke færdig om det tema, vi var samlet om.
Vi nåede at være sammen 8 fredage. Vi havde det godt sammen og nye rela-
tioner opstod. Vi var også så småt begyndt at snakke om vores afslutning 17. 
maj, men så kom Corona-virussen til Danmark.
Jeg læste, at ”virusser er de mindste og simpleste mikroorganismer, der fin-
des. Hvis en celle var på størrelse med et hangarskib, ville en bakterie være 
lige så stor som en robåd. Virussen ville bare være som en lille korkprop, 
der hoppede i vandet ved siden af”.
Denne lille organisme – som ikke engang kan leve selv, men bare er en lille 
snylter, der kan invadere vores celler og omkode dem til at producere flere 
små mikroskopiske vira – de har standset vores kristendomsklasse og lukket 
kirken…

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi kan samles igen, men samles, det 



skal vi. Vi skulle have sluttet med en ungdomsvelsignelse 17. maj, men lige 
nu ser det ud til, at vi ikke kan gøre det før sommer.

Vi må se, hvornår vi kan mødes igen. Vi er ikke færdige med kristendoms-
klasse for denne gang, men venter på at Corona og Mette Frederiksen giver 
os mulighed for at samles igen.

Kærlig hilsen
Henrik

Menighedsrådets arbejde gennem Covid19-krisen

Onsdag d. 11. marts var der Alpha-
kursus i kirken. Inden vi kørte hjem, 
havde vi hørt at statsministeren havde 
besluttet at lukke Danmark delvis ned 
fra mandag d. 16 for at bryde smitte-
kæderne. På pressemødet blev der an-
nonceret at offentlige skoler og insti-
tutioner lukker ned de næste 14 dage, 
og alle de offentligt og privatansatte, 
der kan, skal arbejde hjemmefra.
Samtidig lyder en henstilling til tros-
samfund om at aflyse gudstjenester de 
næste to uger, og forsamlinger over 

100 personer vil snarest blive forbudt ved lov. Dette blev senere ændret til 
10 personer.
Det krævede at vi, som menighedens ledelse, reagerede hurtigt. Heldigvis 
har vi de sidste år etableret en daglig ledelse (MR formand, næstformand, 
ledende præst), som tager sig af bla. administrative opgaver for at være mere 
effektive og have tilstrækkelig tid på MR møderne til at diskutere strategi, 
det åndelige liv, livet i menigheden m.m. Vi besluttede derfor sammen med 
hele menighedsrådet, at DL skulle varetage de nødvendige beslutninger og 
tiltag. Referat fra alle de ugentlige virtuelle møder er blevet sendt til hele 
MR.



Allerede torsdag informerede vi gennem nyhedsbrev, via Facebook, på 
hjemmesiden, med opslag på kirkedørene, til missionsrådets medlemmer, at 
alle arrangementer i kirken var aflyst indtil regeringen kom med nye infor-
mationer. 
Først gjaldt restriktionerne til 30. marts, så blev de forlænget til 13. april og 
senere til 10. maj. Hver gang har vi informeret hele vejen rundt igen.
Vi har rigtig mange aktiviteter i kirken, så det betød aflysning af gospelkor, 
brass band, Alpha kursus, Onsdagstræf, Torsdagscafe, cafeen, spejder, Salt, 
Light, kristendomsklasse, forhandlingsmøde, fællesspisning.
Mange møder i forskellige udvalg er aflyst eller udskudt. Det samme er 
mange lejlighedsvise arrangementer som koncerter, ungdomsvelsignelse 
m.m.

Torsten har haft kontakt med de fem etniske menigheder for at forhøre, om 
de har styr på situationen, og om de har spørgsmål eller behov for hjælp.

Vi har lært: Bliv hjemme så meget du kan. Hold afstand. Vask eller afsprit 
dine hænder.
Myndighederne og selv dronningen har fortalt os, hvor vigtigt det er ”at 
holde sammen ved at holde afstand”. 

Selv om kirken har været lukket for arrangementer har kirken ikke ligget 
stille. En af vores vigtige funktioner er foruden det åndelige liv også det 
sociale liv.
Vi har gennemgået årsbudskabet for at få et overblik over, hvem vi burde 
kontakte, og det blev til omkring 100 personer. 
En gruppe på ca. 10 personer sagde hurtigt ja til at være med til at kontakte 
de mange mennesker og grupperepræsentanter for at sikre sig, at alle var ok.
Af kontakter kan blandt andet nævnes:
• Ole og Annette har kontaktet besøgsgruppen, som har kontakt med deres 

kontaktpersoner. 
• Maria Louise og David har kontaktet de unge.
• Henrik har kontaktet de 25, der er tilmeldt Alpha.
• Alle grene er blevet opfordret til at kontakte deres ”medlemmer”.
• Vi har tilbudt hjælp til indkøb.
Hver uge er der udsendt to nyhedsbreve i forbindelse med Fyraftensandag-
ten tirsdag og gudstjenesten om søndagen, så alle kan føle sig fuldt informe-



ret om, hvad der sker.

Vi har ikke styr på alt, så vi har haft kontakt med politiet og Coronasmitte.
dk for at få præciseret, hvad vi må og ikke må. Der er altid grænsetilfælde 
som, må man aftale at mødes med en klient i kirken, må man samles i går-
den, hvis man er under 10 personer.
På baggrund af svar på vores spørgsmål har vi sat udemøblerne op i gården, 
så man har mulighed for at mødes spontant i gården; men selvfølgelig kan 
man ikke komme ind i kirken.

Vi har flere gange håbet på, at vi kan mødes i kirken igen; men som det ser 
ud nu, har vi meldt ud:
• Vi har planlagt virtuelle gudstjenester frem til sidst i maj.
• Der bliver ikke fysiske gudstjenester før efter 10. maj, og vi forventer 

ikke at kunne samles til gudstjeneste før tidligst til juli, pga. det antal 
personer, der må være i kirken (sikkert max 40).

• Cafeen åbner igen 3. august (besluttet af cafeens ledere).
• Alpha – de sidste fem lektioner bliver efter sommerferien.
Vi har absolut ikke ligget på den lade side, der har været mange mails, tele-
fonopkald m.m. Vi skal heller ikke glemme, at vi alle er involveret i mange 
arbejdsgrene og arbejdsopgaver i kirken foruden vores funktion i menig-
hedsrådet. 

14. april blev en kontrolleret genoplukning af samfundet påbegyndt:
• Vuggestuer, børnehaver, SFO, skoler klasse 0 – 5 åbnes med regler fra 

Sundhedsstyrelsen.
• De andre restriktioner fortsættes frem til 10. maj.
• Store forsamlinger (500 personer) er lukket frem til 31. aug.
Dette har ikke betydning for kirkerne; men vi skal forberede os på, hvordan 
vi i vores kirke langsomt kan begynde vores aktiviteter igen.

Kern Sloth



Kære Odense Baptistemenighed 

Vi sender vores tanker her fra Est-
land, hvor der siden d. 12. marts har 
været erklæret nødsituation i hvert 
fald indtil 1. maj. Så ligesom hos jer 
i Danmark, er det også her hos os en 
helt særlig situation. Vi håber, at I 
alle er vel og ved godt mod. Person-
ligt er Krete og jeg samt alle vores 
nærmeste raske.
Siden d. 12. marts har vi i Bibel-
skolen ligesom alle i andre estiske 
skoler haft 100 % fjernstudie. Vi har 
været i stand til at fortsætte vores 
undervisningsplan med live video- 
undervisning, med vores undervis-
ning fra tidligere år på YouTube og 
med selvstændigt studie. Med video 
opkald har vi også fortsat åndeligt 
fællesskab med bøn, lovsang og 
andagter. Det fungerer overraskende 
godt, og vi prøver at udnytte nye 
muligheder i denne tid bedst muligt. 
Vi savner dog det konkrete nærvær 
med elever og medarbejdere. 
Her i slutningen af marts var Krete 
og jeg med til at optage gudstje-
neste for menigheden ude på øen 

Saaremaa. For alle vores elever fra 
den daglige skole, vores aftenskole 
og klassen ude på Saaremaa, arran-
gerede vi desuden en særlig video 
opkald-gudstjeneste. Det var interes-
sant, at mange af os på samme tid 
under gudstjenesten havde en særlig 
oplevelse af Guds nærvær på trods 
af skærmene og afstanden mellem 
os. 
I det hele taget er dagligdagen vendt 
lidt på hovedet i denne tid, men der 
er ikke nødsituation i Guds rige. 
Vores himmelske fader har fred til 
os midt i vores krise, og det oplever 
Krete og jeg på særlig vis i denne 
tid. Til trods for dette oplever vi 
også alle trængslerne i denne tid! 
Jesus er ikke en vaccine mod co-
ronavirus, skønt man kunne ønske 
det. Han er nærmere en god ”virus”, 
som også spredes, når vi kommer i 
berøring (åndeligt) med andre men-
nesker – gennem et telefonopkald, 
en opmuntring eller en forbøn. 
Tak for al jeres støtte og venskab! 

Kærlig hilsen, Simon og Krete



MISSION MEXICO    
Marts  2020
Kære familie og venner!
Hilsener fra det varme Mexico. 
I dag er temperaturen oppe på 39 
grader, så en stor tusse i haven måtte 
søge tilflugt i hundens vandskål. 
Åbenbart smager tusser ikke godt, 
for hverken hunden eller katten ville 
røre ved den.
Desværre er der jo ikke kun søde 
historier herfra. Corona-virussen er 
også i Mexico. Ligesom vores nord-
lige nabos præsident, så troede Me-
xicos præsident López Obrador hel-
ler ikke, at den ville komme. I sidste 
uge rejste han land og rige rundt og 
uddelte kindkys og omfavnelser, for 
”Her er ingen sygdom”. I forgårs 
var de konstaterede syge 367, tallet 
i dag er 585, og der er stadigvæk er 
et relativt lavt antal Covid-19 relate-
rede dødsfald. Men Corona-virussen 
er her, og det sætter naturligvis visse 
begrænsninger for os. 
1. Vores ugentlige gudstjeneste er 
flyttet fra et lokale til internettet.
2. Vores ugentlige Bibel-klasse om 
mandagen er erstattet af udlevering 
af papirkopier til egen læsning/stu-
die.
3. Mine engelsk-elever kan natur-
ligvis ikke komme. Faktisk har vi 
lukket for alle besøgende, hvilket er 
svært. Flere har svært ved at forstå 
nødvendigheden af isolation (måske 
grundet præsidentens eksempel). Vi 

tager heller ikke på besøg hos andre, 
hvilket vi ellers har haft travlt med.
 På billedet herunder er Marissa, 
mens vi stadig kunne ses. Hun bliver 
undervist i engelsk, men kommer 
også til vores Bibel-klasser. Hun 
kommer fra en nærliggende by, men 
har fået arbejde i Jalpan. Hendes 
familie er kristen, men de bryder sig 
ikke om den katolske kirke. Hun har 
snakket med sine forældre om os, og 
de synes, det er rart, at hun er be-
gyndt at komme hos os.

4. Uddeling af Bibel-materiale er sat 
på vågeblus. Vi tager ikke til andre 
byer, men når jeg lufter hunden, 
har jeg en bunke pjecer med. Vi har 
lavet en lille pjece, ”Guds vej kontra 
menneskers vej!”. Vi deler den også 
ud, når vi går på indkøb.
På billedet er Alejandro. Han arbej-



der i det lokale supermarked, og er 
vild med at dele pjecerne ud til sine 
venner, så han får altid nogle ekstra. 
Vi kan ikke nå dem alle, så det er 
dejligt at få lokal hjælp. (2.Tim.2:2)

Det er underligt at gå igennem byen, 
der er næsten mennesketomt. Spe-
cielt nede i by-parken plejer der 
at være fyldt om aftenen, specielt 
i weekenden hvor der er dans og 
koncerter. I sidste weekend var alt 
lukket kl. 18.00, og der var kun 2 
svært bevæbnede politibetjente til at 
bevogte pladsen …
Den sidste offentlige Gudstjeneste, 
vi havde for to uger siden, var ellers 
speciel. En af menighedens piger, 
Dayla, blev 12 år. Gudstjenesten 
blev holdt udenfor (pga COVID-19), 
og efter gudstjenesten holdt først 
præsten, derefter moderen og så 

Dayla selv en lille tale. 12-års fød-
selsdagen er speciel her og fejres 
næsten som en dansk konfirmation. 
– Der blev sat en hoppeborg op så 
børnene kunne bruge tiden der efter 
Søndagsskolen. Så var der fælles-
spisning og selvfølgelig fødselsdags-
kage.
Tusind tak for at I vil hjælpe os. Vi 
var ved at få gang i vores engelsk-
undervisning for at klare udgifterne, 
men så kom Corona-virussen med 
deraf følgende karantæner og isola-
tion. 
Kirken skulle have haft en indsam-
ling til Projekt Mexico søndag den 
5. april. Det blev jo ikke aktuelt men  
man kan altid sætte penge ind på 
konto 3409-12722761.
Mange kærlige hilsener,
   
Patricia og Filip



Foreningen Klosterbakken - i 
en corona-tid

Torsdag den 12. marts var i denne 
omgang sidste dag, hvor vi samledes 
med vore flygtningevenner fra
Eritrea i menighedens cafe. Caféen 
var lukket denne dag, men vi fik de 
aktuelle problemer løst og måtte 
så iøvrigt gøre opmærksom på, at 
vi nu  i et stykke tid fremover ikke 
kan have åbent i torsdagscaféen fra 
13.30 - 17.30, som vi normalt har.

Vi har så nu aftalt med Keleta, der er 
gruppens kontaktperson, at vi - når 
der er nogen problemer af 
forskellig art det være sig i forhold 
til Udlændingestyrelsen (ansøg-
ninger om familiesammenføringer, 
forlængelse af opholdstilladelse 
m.m.) eller rent praktiske ting - både 
Mogens Andersen og undertegnede 
kan mødes enkeltvis med dem i 
caféens lokaler efter nærmere aftale 
- når blot vi holder afstand, spritter 
hænder og hoster i ærmet.

Det er så allerede nu blevet til 
mange møder med mange forskelli-
ge opgaver. Enten klarer vi det hjem-
mefra eller vi mødes ansigt til ansigt 
i caféen. Vi tror det er det bedste vi 
umiddelbart kan gøre for dem.

En ung gruppe af eritreanerne synger 
og beder normalt i menighedssalen 

torsdag eftermiddag, men det kan jo 
desværre ikke lade sig gøre i øjeblik-
ket, hvilket er et stort savn for dem.

Det kan jo være vanskeligt for grup-
pen grundet sprogvanskeligheder at 
forstå, hvordan de skal forholde sig 
i denne coronatid, men vi har fundet 
hjælp på OUH’s hjemmeside, idet 
Indvandrermedicinsk klinik på en 
side har skrevet info på det sprog 
gruppen taler, nemlig Tigrinya. 
Samtidig har Dansk Flygtningehjælp 
fået etableret en hjemmeside - www.
coronadenmark.dk - med en hotline, 
hvor vores flygtningevenner også 
kan finde hjælp.

Den 8. august 2020 har vi planlagt 
en bustur til Legoland, men grundet 
coronaen ved vi endnu ikke, om den 
kan afvikles på dette tidspunkt. Vi  
skal nok huske at orientere om det i 
menighedens nyhedsbrev.

Torsten Wendel-Hansen



Sela:

Efter nogle aflyste aftner 
valgte vi den 17. april at 
holde et onlinemøde via 
Skype. Ifølge programmet 
skulle vi have quizaften, og 
det tænkte vi, at vi faktisk 
godt kunne arrangere uden 
at være fysisk sammen. Vi 
fik talt lidt sammen og nogle 
af os så også hinanden på 
video. Vi havde en hyggelig 
aften, hvor vi quizzede og 
senere også legede en slags 
tegn og gæt. Begge dele kunne understøttes af nogle onlinetjenester, så vi 
alle kunne gætte og tegne med fra hver vores hjem. Den 1. maj gentog vi 
programmet, og vi vil nok fortsætte med at gøre noge lignende, så længe vi 
ikke kan eller bør mødes i kirken.

Light & Salt:

I ungdomsarbejdet er der stadig 
liv; så meget som det nu er mu-
ligt i denne tid. I Light mødes 
vi fortsat hver anden uge – nu 
bare online i stedet for fysisk. 
Der kører programmet fortsat, 
som det hidtil har gjort med 
bibelstudie og undervisning. Vi 
har indtil videre haft et uændret 

fremmøde, og det er rart at se hinanden, selvom det kun er hver anden uge.
I Salt er der i denne tid ikke nogle møder, men der sendes en andagt ud i 
Salts facebook-gruppe hver uge, for at give de unge nogle åndelige inputs. 
Derudover forsøger vi at holde kontakten med hinanden, men glæder os 
meget til, at vi kan mødes ansigt til ansigt igen.



Vi har brug for hinanden...
på trods af coronavirus..

Besøgsgruppen:

Tilbage i marts måned ringede jeg 
rundt til de personer, der er med i 
gruppen, som besøgsvenner.

Jeg opfordrede til, at vi hver især 
prøvede at holde kontakt til de 
mennesker, vi plejer at besøge. Det 
drejer sig om ca. 30 af menighedens 
medlemmer, der er over 80 år.

Da vi jo ikke skal tage på besøg hos 
hinanden her i denne Coronatid, 
må det så ske ved fortrinsvis tele-
fonsamtaler. Der kan også skrives 
breve. Selv sendte jeg påskekort til 
mine kontaktpersoner.

Der foreligger ikke nogen bestemt 
plan for vores arbejde. Jeg ved ikke, 
hvor meget og hvor hyppigt kontakt 
der er.

Vi ser frem til igen at kunne komme 
på besøg.

Annette Olsen

Samvær i gården: 
Vi har ca. en gang ugentligt invite-
ret til socialt samvær på afstand i 
kirkens gård.

Samlingerne er blevet til på foran-
ledning af,  at flere gav udtryk for 
at de følte sig ensomme og ikke så 
nogle mennesker omkring sig.

Vi har sms´et rundt til dem, der har 
givet udtryk for, at de gerne ville 
samles og have social kontakt. 

Vi må jo kun samles 10 personer, og 
det har vi overholdt.

Dem, der er kommet er menigheds-
medlemmer og mennesker med 
tilknytning til kirken, bl. a. Alfa-
kursusdeltagere.

Det har været hygge, samtale og 
samvær på afstand. Der har også 
været mulighed for forbøn.

Samlingerne har varet en times tid.

Ole Olsen       



Maj/Juni 2020
GUDSTJENESTER  OG  MØDER

Der er ingen kalenderdel med dette blad, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, 
hvornår kirken kan åbnes igen og i hvilket omfang. - Når vi ved nærmere, vil vi 
underrette om det i nyhedsbrev og på anden måde.

Ugentlige aktiviteter
Søndag:  10.30: Børnekirke
Mandag: 19.00: Odense Brass Band
 19.15: Gospelkoret ”Joyful Voices”
Tirsdag: 16:30: Fyraftensandagt og bøn
Tirsdag 18.30 - 21.00: Tuesday International Fellowship. (Phone Elisabeth 26709954 if 
you are coming)
Onsdag: 19:00: SALT/LIGHT
Torsdag: 17.30: Hollufgård-Spejderne
 18.00: City-Spejderne
Café Klosterbakken har åbent: 
Mandag - torsdag kl. 14.00 -17.00 
Søndag 09.30-12.30. Fredag lukket.
Torsdag 13:30-17:30: Lektiecafé

Omtaler
Kontaktoplysninger – menighedens præst:
Henrik Søndergaard vil kunne kontaktes på tlf. 61 30 21 54 eller e-mail: 
hks@baptistkirken-odense.dk. 
Der er ingen fast kontortid, men præsten kan træffes efter forudgående 
aftale.  Henrik vil ikke være at træffe i perioden 22. juni  til 1. august  2020, 
hvor han holder ferie og har studieorlov.

Menighedsrådsmøder i den kommende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder: 26. maj og 10. juni 2020. Næste møde i 
Daglig Ledelse er den 13. maj. Evt. henvendelser både i mundtlig og skrift-
lig form til menighedsrådets formand senest 3 dage før mødets afholdelse.

Torsten Wendel-Hansen



Aflysning af sommerstævnet 
- og flere andre ændringer

Da Mette Frederiksen ved et af de 
mange pressemøder hun har afholdt 
her i covid-19-perioden meddelte, at 
alle de store forsamlinger hen over 
sommeren bl.a. festivaler, koncerter 
m.m. ikke ville kunne finde sted, ja, 
så stod jo samtidig klart, at Baptist-
kirken i Danmark og Det Danske 
MIssionsforbunds sommerstævne på 
Lindenborg i uge 30 naturligvis hel-
ler ikke kunne finde sted. - Og denne 
besked fik vi så et par dage senere. 
Det er tanken, at emnet for stævnet 
i år ”Genopdag modet” overføres 
til næste år og med nogenlunde de 
samme deltagere - i det omfang det 
vil kunne lade sig at gøre.
I forbindelse med sommerstævnets 
aflysning så giver det sig selv, at 
Landskonference 1 heller ikke af-
holdes, men den vil forsøges afholdt 
henover sensommeren.
Det betyder også, at mange andre 
større arrangementer, som skulle 
have fundet sted i løbet af somme-

ren, må aflyses - herunder sommer-
højskole m.m.
I Onsdagstræf har vi valgt at flytte 
vores årlige udflugt, der skulle være 
afholdt den 27. maj til onsdag den 
26. august med helt det samme 
program - og så håber vi naturlig-
vis, at vi kan gennemføre den på 
dette tidspunkt. Herudover har vi 
måttet aflyse samtlige møder fra og 
med den 26. marts. - De fire aflyste 
møder i foråret er blevet flyttet til 
efteråret - og vi har tilsagn fra alle 
foredragsholdere.
Seniormandage - arrangeret af Det 
Frikirkelige Seniorarbejde i Odense 
- har vi måttet aflyse. - Endnu har 
vi et håb om, at mødet den 8. juni 
vil kunne gennemføres, men det 
afhænger af, hvad Mette Frederiksen 
melder ud omkring den 10. maj. - I 
ledergruppen vil vi snarest holde et 
møde, så vi kan finde ud af, om de 
aflyste mandage i foråret kan flyttes 
til efteråret.

Torsten Wendel-Hansen



En meget underlig påske i vores kirke....

I påsken 1934 var der påskestævne i den nye kirke, og folk stod tæt foran 
kirken og blev fotograferet. 

I påsken 2020 var der tomt både foran og i kirken.

I gården mødtes dog nogle få stykker med god afstand til hinanden og fik en 
snak over en kop kaffe og et stykke kage.



En historisk fortælling om baptister under 2. verdenskrig
fortalt af Bent Hylleberg.

Tirsdag d. 5. maj blev den fine historiske fortælling om bapti-
ster under 2. verdenskrig, som Bent Hylleberg er manden 
bag, offentliggjort. Den ligger online som en hjemmeside.
Det er en beretning med mange detaljer og personlige histo-
rier. Flere af dem handler om Odense, som har en dramatisk 
historie både under krigen og i forbindelse med befrielsen 
den 5. maj, hvor et barn i menigheden blev skudt og døde. 

Der er også en biografi af Eli Fjord Christensen, og en del om hans bror. De 
var begge politibetjente og aktive i modstandsbevægelsen.
 
 Skulle man have interesse i at læse fortællingen, kan man bruge dette link, 
som er til hele ”bogen”: https://www.danskbaptismeogtysknazisme.dk

 



Hvilke tanker gør MR sig m.h.t. opstart i kirken igen.

Det er rimelig enkelt at nedlukke alle aktiviteter i kirken; men meget svæ-
rere at åbne op igen.
Frikirkenet og den katolske kirke har lavet et oplæg til, hvordan kirkerne 
kan åbnes, set i lyset af Covid-19 udfordringerne. Forudsætningerne er 
afstand, én person for hver 4 m2, afspritning m.m. Det betyder, at der kan 
samles 34 personer i kirkesalen og 18 i menighedssalen. Vi er normalt mel-
lem 70 og 90 ved en søndagsgudstjeneste. Rent praktisk er der rigtig mange 
ting, der skal gøres i kirken med afmærkning, mulighed for afspritning, hyp-
pig rengøring, aftørring af fysiske kontaktpunkter.

I skrivende stund, må vi dog kun åbne kirken for 34 personer ved bisættelse 
eller begravelse. Ved dåb, vielse eller optagelse af gudstjenester må der være 
max 10 personer. For alle andre offentlige arrangementer skal kirken være 
lukket.

Vi afventer at regeringen tillader at åbne kirken igen for flere arrangementer 
og at vi må samles mere end 10 personer. 
Vi kunne forestille os at de første skridt i en genåbning kunne være neden-
stående arrangementer og måske i faser:

• Børne fra børnekirken kan samles ude eller inde – men det bliver nok i 
forbindelse med en gudstjeneste

• Spejderne kan mødes til deres aktiviteter ude som inde
• Salt og Light gruppen kan mødes; men nok ikke i deres eget lokale
• Cellegrupperne kan mødes i hjemmene ude eller inde, hvis der er plads 

eller i kirkens lokaler (menighedssal, cafeen)
• Lovsangsgruppen kan holde musik og sangøvelser – vigtigt at vi fasthol-

der de unge i denne vigtige funktion
• De ældre kan mødes til sociale arrangementer i gården, i menighedssa-

len eller i cafeen
• Hvis vi kun må være 34 (27 kirkegængere + fast stab) i kirkesalen kan vi 

ikke afvikle en normal gudstjeneste. Men vi kan måske holde to gudstje-
nester, streame gudstjenesten til menighedssalen og cafeen.

Alt afhænger af hvordan pandemien udvikler sig. Pt. er der ingen vaccine og 



god behandlingsmulighed. Vi er der-
for nødt til at leve med risikoen for 
smitte og derfor tage vores forholds-
regler. Vi skal også huske på mental 
sundhed – vi er sociale væsner, og 
har behov for kontakt med hinanden.

Menighedsrådet følger situationen 
tæt, og vi vil ansvarligt lukke op for 
aktiviteterne, i den takt myndighe-
derne giver lov til det - det skal være 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Kern Sloth

Økonomien

Vi er nu godt og vel halvt igennem 
menighedens regnskabsår, og det ser 
godt ud.
Vi har indsamlet godt 110.000 kr mere 
end budgetteret, og det skal I, der har 
bidraget, have en stor tak for.
Vi har desværre også haft lidt større 
udgifter end forventet. Kirkesalsreno-
veringen i efteråret blev ca 40.000 kr 
dyrere end forventet. Vi har desuden 
budgetteret med et underskud på godt 
51.000.
Men kan vi holde forspringet på 
110.000 kr, vil det dække de ekstra 
udgifter til kirkesalsrenoveringen og 
det forventede underskud på 51.000. 
Det ville være godt, hvis det kan lyk-
kes.
Kirkebygningen har været lukket ned 
siden midten af marts, og næsten alle 
aktiviteter er lukket ned. Men der er 
stadigvæk udgifter til bl.a. lønnin-
ger, forsikringer og forbrugsafgifter. 
Desuden kører de projekter, vi har 
vedtaget at støtte i såvel ind- som 
udland videre, så der er fortsat behov 
for støtte og bidrag.
Vi kan ikke samle penge ind i kirken, 

som vi plejer hver søndag, men der er 
andre måder at støtte arbejdet på:
Plejer du at give menighedsbidrag i en 
bidragskuvert, kan du i stedet indbe-
tale dem på vores bidragskonto: 1551 
7351348. Husk at skrive dit bidrags-
nummer på.
Ønsker du at støtte det formål, der 
samles ind til på en bestemt søndag el-
ler blot støtte menighedens arbejde, så 
brug MobilePay: 85446. Skriv hvilket 
formål, du vil støtte, ellers ved vi ikke, 
hvor vi skal sende pengene hen.
Til vore projekter i Mexico og Estland 
har vi lavet særlige bankkonti, og de 
skal bruges, hvis du vil støtte disse 
projekter. Man kan ikke bruge Mobi-
lePay eller bidragskuverter til disse 
projekter.
Ønsker du at støtte projekt Mexico, 
så brug konto: 3409 12722761. Husk 
at skrive bidragsnummer eller CPR-
nummer, hvis du vil have skattefra-
drag for støtten.
Ønsker du at støtte projekt Estland, så 
brug konto: 1551 4700596834. Husk 
at skrive bidragsnummer eller CPR-
nummer på, hvis du vil have skattefra-
drag for støtten.

Steen Jep Emming - kasserer



Prædikener på nettet

Da vi onsdag 11. marts hørte om 
forsamlingsforbuddet af personer 
over 100, besluttede vi samme aften 
at optage prædikenerne på video. Vi 
var midt i vores fastetid og mang-
lede de sidste 3 prædikener i vores 
fastemateriale.
For at gøre det enkelt at finde præ-
dikenen, valgte vi at lave et nyheds-
brev med et link. Man kunne klikke 
på ”Prædiken på video” og videoen 
startede automatisk.
Vi valgte også at medsende link 
til ”Prædiken som tekst”. Hermed 
kunne engelsktalende få teksten og 
bruge Google-oversættelse til et 
andet sprog.

Da vi heller ikke kunne samles til 
fyraftensandagt, valgte vi også at få 
dem optaget og lagt på nettet hver 
tirsdag. Det foregik på samme måde 
med et nyhedsbrev og et klik på et 
link. Dermed kom der nyhedsbrev 
fra kirken hver tirsdag og lørdag.
Over 100 har set mange af vore op-
tagelser. Det har været godt at kunne 
samles om fyraftensandagter og præ-
dikener i en tid, hvor vi ikke kunne 
samles på så mange andre måder.

Virtuelle prædikener og andagter?
Men hvordan bliver sådan noget 
lavet, er jeg blevet spurgt.
De første gange lavede vi ”hjemme-
produktioner”. David, Marie Louise 

og jeg optog de første prædikener og 
andagter hjemmefra.
Vi har ikke professionelt udstyr, så 
det blev optaget med en mobiltele-
fon.
Til min hjemmeproducerede prædi-
ken havde jeg hentet en kommode 
som talerstol og en standerlampe 
som kamerastativ. Telefonen blev så 
sat fast med et par cykelelastikker.
Så var jeg klar til optagelse.

Man skal lige vænne sig til at se ind 
i en telefon og forestille sig, at det er 
menigheden, man taler til.
Når det er optaget færdigt, sendes 



det til Jørgen Joelsen, der redigerer 
videoen, sætter bibeltekster ind og 
lægger det på nettet.
Herefter sender Karsten Bjørnestad 
det ud som et nyhedsbrev, og det 
er klar til visning rundt om i hjem-
mene. Det lyder enkelt, men kræver 
mange timers arbejde.

Sådan så det ud på nettet

Da det viste sig, at kirkerne ikke 
åbnede til påske, besluttede vi at ud-
vide vores ”udsendelse”, så det ikke 
kun var prædikenen, men en mi-

nigudstjeneste med salmer, lovsang, 
tekstlæsninger, prædiken og bøn.
Da man måtte være op til 10 perso-
ner i kirken, kunne vi gennemføre en 
optagelse med disse elementer. 

Der var håndsprit ved indgangen og 
alle holdt sig i god afstand til hinan-
den.
Det var en udfordring at få alle lyde 
optaget rigtig. Lyden i kirkesalen var 
ikke så vigtig, det var den opta-
gede lyd, der skulle være rigtig. De 
medvirkende skulle vænne sig til, at 
lyden i kirkesalen ikke lød rigtig, og 
at kameraet var en menighed på 100 
personer.
Vi valgte at lave korte gudstjenester 
på 35 – 40 minutter, da tiden der-
hjemme føles anderledes, end når 
man er fysisk sammen i kirkesalen.



Vi er så taknemlige for, at vi på den måde kan holde fast ved gudstjenesten. 
Gudstjenesten har altid været det, der samler alle vore forskellige grene. Det 
er her, vi mødes til forkyndelse, pris til Gud og socialt fællesskab på tværs 
af alder, sprog og forskellige kulturer.
Vi er også taknemlige for de frivillige, der har brugt ekstra af deres tid på at 
dette kunne lykkes.
Tak til alle, som har medvirket ved de virtuelle gudstjenester.

Henrik Søndergaard



Interview med kirkens pedel 
Fruzsina Hidasi:

Hvordan er din hverdag her i 
Corona-tiden?
Da vi jo i øjeblikket ikke kan kom-
me på skoler og læreranstalter, så 
foregår min undervisning i øjeblik-
ket hjemmefra via on-line lektioner. 
- Jeg bliver færdig med studiet i lø-
bet af juni måned. Herefter forlader 
jeg så Danmark i løbet af juli måned 
for at tage hjem til Ungarn igen. Jeg 
har fået en praktik, som jeg glæder 
mig til at starte i. - Selvom jeg har 
været glad for at være i Odense, så 
glæder jeg mig alligevel meget til at 
komme hjem til min familie. Dem 
holder jeg i øjeblikket kontakten 
med on-line eller pr. telefon.
Samtidig mødes jeg også af og til fy-
sik med venner, som jeg så går nogle 
ture sammen med.

Hvordan går du i kirke?
Vi mødes on-line i LIGHT-gruppen 
her i kirken ca. hver 2. uge, og hol-
der iøvrigt løbende kontakten til
hinanden enten ved at mødes nogle 
få stykker fysisk - ellers on-line.
Jeg følger også om søndagen - el-
ler på andre tidspunkter - on-line 
gudstjenester fra Ungarn, ligesom 
jeg også har været on-line med nogle 
af dem jeg kender fra min gamle 
menighed i Ungarn. - Det er meget 
opmuntrende.

Har denne tid ændret på nogle af 
dine basale værdier?
Jeg tror nok, at jeg har lært at sætte 
mere pris på den ”gamle” dagligdag, 
nu hvor man må leve med en masse 
begrænsninger i det daglige.

Hvad har krisen lært dig?
De mange forfærdelige nyheder 
som strømmer os i møde kan godt 
indimellem skræmme mig, men det 
gør blot også, at jeg bliver mere 
opmærksom på min afhængig af 
Gud. Jeg kommer tættere på ham og 
glæder mig over hans nærvær - og 
jeg lærer i det daglige at sætte pris 
på det, vi tager som givet - blandt 
andet at jeg er rask og har det godt. 
Gud giver jo trygheden.

Fruzsina Hidasi



Interview med Jette Bjørnestad

Hvordan er din hverdag i Corona-
tiden?
Jeg har haft en lidt delt hverdag. 
Nogle dage har jeg været på arbejde 
på fuld tid i nødpasning i børneha-
ven, og dels har jeg haft nogle uger, 
hvor jeg “kun” skulle lave alt muligt 
skriftligt arbejde, som jeg har kun-
net lave hjemmefra. I de første ca. 3 
uger har vi haft vores to drenge og 
deres kærester hjemme fra henholds-
vis Ringkøbing og Aarhus, og de har 
haft alt muligt virtuelt skolearbejde, 
de har kunnet lave herhjemmefra. 
Det har langt hen ad vejen været en 
fordel for dem at have hinanden og 
os at sparre med, og det har natur-
ligvis været dejligt at have dem 
hjemme. Så der har været dejligt liv 
i huset. Samtidig har det været an-
derledes i forhold til mine forældre, 
som vi har holdt en større afstand til. 
Det er det, der har været det hårde-
ste. Derudover er vi en lille gruppe 
“damer” i menigheden, der mødes 

søndag eftermiddage, hvor går en tur 
i behørig afstand af hinanden. Det er 
så hyggeligt.
Vores cellegruppe har haft et enkelt 
virtuelt cellegruppemøde en times 
tid den fredag, hvor vi skulle have 
mødtes.

Hvordan ”går du i kirke”?
Vi har været med til at optage guds-
tjeneste i kirken, så folk i menighe-
den kan følge med om søndagen. 
Linket kommer i nyhedsbrevet, der 
bliver sendt på mail, og det er også 
på Facebook. Så jeg har faktisk væ-
ret til gudstjeneste - omend med ikke 
ret mange mennesker,
men vi er forhåbentlig nået ud til 
mange.

Hvad har krisen lært dig?
Jeg ved ikke, om krisen har lært mig 
noget som sådan, men det har fået 
mig til at tænke på, om vi mon får 
ændret vores adfærd - kommer vi 
til at rejse anderledes, holde møde 
anderledes osv. Et eksempel kunne 
være, hvis man har et møde i et ud-
valg, hvor deltagerne
bor forskellige steder i landet. Nu 
har vi jo fået øjnene op for, at det 
faktisk er let at holde møder på Sky-
pe, så man ikke behøver at rejse til 
den anden ende af landet. Det er jo 
tankevækkende - er det mon noget, 
man vil holde fast i også efter krisen 



- det er jo mere klimavenligt end at 
tage bilen og køre til den anden ende 
af landet.
Som pædagog har jeg tænkt på, om 
forældrene, der i så lang tid har holdt 
deres børn hjemme fra institutio-
nerne, måske har fundet ud af, at der 
faktisk er ting, man som forældre 
kan lave med sine børn, uden at 
man føler, at man skal underholde 
dem - at man inddrager børnene i 
madlavning, havearbejde m.v. og på 
den måde er sammen om at have god 
tid…
De folk, der har gået derhjemme, 
har måske har oplevet nogle kvali-
teter ved et roligere liv - eller skal 
folk mon afreagere, når vi er på 
den anden siden af krisen? Er glo-
baliseringen slut? Kommer vi til at 

isolere os mere? Eller kommer man 
til at tænke, at vi nu kan se, hvordan 
tingene hænger sammen.. Jeg tror, 
at det kan gå i to retninger: Enten 
holder vi afstand til hinanden, eller 
vi bliver nødt til at hjælpe hinanden. 
Folk har givet hinanden blomster, 
har sunget sammen, har hjulpet hin-
anden - men folk kan også se skævt 
til én “Hvad laver du her??” Vi kan 
jo håbe, at man ser nogle værdier i 
fællesskabet og i det at have tid til 
hinanden, også inden for kirken. Jeg 
sætter også stor pris på, at der bliver 
tænkt på de ældre, som ikke har 
haft familie omkring sig, via vores 
besøgstjeneste i kirken. Jeg bliver 
taknemmelig for at være en del af 
sådan et fællesskab, der tager hånd 
om hinanden.

Hvordan er din hverdag i Corona-
tiden?
Afslappet. Jeg kan sidde og forun-
dres over at se en ”rødhals”, en lille 
fugl, søge efter føde på jorden, eller 
en ”dompap” flyve rundt i træet, og 
fryde mig over et fantastisk skaber-
værk. 
For mig har ”corona-tiden” ikke 
gjort de store ændringer, da jeg er 
pensionist og arbejder derfor ikke. 
Jeg er meget privilegeret, fordi jeg 
bor på en lille sidevej med blom-
strende træer og buske, som jeg 
dagligt kan gå en tur forbi og nyde 

synet af.  – Men forandring er der 
dog alligevel. Jeg føler mig nok lidt 
isoleret, fordi vi her på vejen er vant 
til ofte at se ind til hinanden. Det må 
vi ikke nu. Heldigvis er vejret blevet 
lunt, så vi har prøvet at sidde sam-
men nogle få stykker i haven med 2 
meters afstand og nyde en kop kaffe, 
eller vi nøjes med at stå midt ude på 
vores lille vej - med afstand - og ta-
ler bl.a. om, hvor underligt og måske 
lidt skræmmende det er at stå på en 
klode, der ”skal blive hjemme”.  
Men jeg savner meget at kunne give 
mine børnebørn et kram og være 

Interview med Kirsten Gaard



sammen med dem (også deres foræl-
dre). 
Men så må jeg bruge min telefon, 
og den har været brugt rigtig meget. 
Jeg har talt og taler tit med mange 
venner og min familie. På den måde 
får jeg ”inviteret” nogle ind i min 
hverdag, og de er med til at give min 
dag lidt liv. Endelig har jeg lært at 
bruge ”Messenger”, hvor jeg både 
kan tale med og samtidig se ”gæ-
sten”. Vi må være taknemlig for den 
digitale verden. 

Hvordan går du i ”kirke”?
Da alle kristne kirker er lukkede, har 
mit ”gudstjenestebesøg” begrænset 
sig til at benytte nogle af de mange 
opfindsomme tilbud, der er kommet 
på diverse digitale medier, også fra 
Baptistkirken i Odense. Stor tak til 
alle dem, der har arbejdet med disse 
optagelser. Jeg har altid været tak-
nemlig for, at jeg bor i et land, hvor 
jeg frit kan gå i kirke. Nu savner jeg 
det, og tænker på, hvor svært det 
må være for de forfulgte kristne ude 
i verden, hvor de må holde deres 
gudstjenester i det skjulte.
Jeg bruger også lidt tid på ”retræte” 
med tid til bibellæsning og bøn, som 
er en samtale med Gud. Det er værd 
at være bevidst om, at livet er et 
under og værd at leve, selvom livet 
bærer døden i sig.   
For mange har corona-udbruddet 
skabt ængstelse - men her kan troen 

på Guds kærlighed være en stor 
hjælp. 
Hvad har ”Corona-krisen” lært 
dig?
At verden kan forandres på ganske 
kort tid.
Jeg er taknemlig for at bo i Dan-
mark, og at landet er så velfunge-
rende, at det kan håndtere en vold-
som krise, og hvor vi kan få megen 
hjælp af forskellig slags. Jeg tænker 
samtidig meget på, hvor forfærde-
ligt det er for de mange mennesker 
ude i verden, som slet ikke har de 
muligheder for hjælp, som vi har 
både vedr. sygdomsbekæmpelse og 
arbejdsmæssigt. Dem må vi prøve at 
hjælpe. 
En anden ting jeg også har lært er 
at være klar hver morgen til den 
fælles morgensang på DR1 kl. 9.05 
med Philip Faber. Jeg synes, det er 
en fantastisk oplevelse at begynde 
dagen med at synge en morgensang 
og tænke på, at tusinde af danskere 
også synger med. 
Jeg har set meget TV i denne coro-
na-tid, og jeg undres meget over, den 
glæde der er blandt mennesker. Det 
er, som om man i denne stille tid får 
øjnene op for mange små ting i livet, 
som kan give glæde trods afsavn på 
mange områder.  Mange frivillige 
bidrager også med at hjælper dem, 
der ikke helt kan klare sig selv. Det 
er utrolig dejligt at høre om. 
Kirsten Gaard



Hverdagen i corona-tiden

Peder og jeg har været hjemme i 
denne tid og hygget meget, også 
fordi Peder har været syg og måtte 
blive hjemme fra sit arbejde. Noget 
af tiden har vi brugt til undersøgelse 
på sygehuset, fordi Peder skulle 
undersøges og gå til kontrol.
Han har det nogenlunde godt nu, 
og siger at han savner at komme på 
arbejde igen.
Jeg har brugt tiden til at rydde lidt 
op herhjemme og gjort lidt forårs-
rent.
Det er trist ikke at komme fysisk i 
kirke, men vi har også forstået, at 
vi må holde afstand for at begrænse 
smitte og blive hjemme for at passe 
på os selv. Derfor har det været dej-
ligt at vi kunne se gudstjenester på 
nettet. Peder og jeg har gjort det, at 
vi sidder klar ved computeren søn-
dag morgen ved 10-tiden for at være 
med i gudstjenesten. Det var sjovt at 
skulle holde nadver sammen hver for 
sig, men det gik. Og vi glæder os til 
at vi snart kan komme i kirken igen.
Det har været meget begrænset med 
det sociale liv. Og det har resulteret 

i, at vi ikke kunne besøge dem, som 
vi er besøgsvenner for. Det har vi 
måttet gøre ved at ringe og snakke 
med dem, og høre hvordan det går.
Møderne i vores gruppe (Kolding-
gruppen) har også lidt under denne 
krise. Vi har ikke kunnet mødes, 
som vi hele tiden har gjort. Jeg har 
prøvet på at holde kontakten til vore 
medlemmer ved at sende e-mails og 
nogle gange ringe og snakke lidt. 
Alle i gruppen håber på, at vi snart 
kommer over denne krise, så vi kan 
mødes igen.
Vi har ikke haft det samvær, som vi 
før har haft i vores gruppe og i kir-
ken. På samme måde med dem, vi er 
besøgsvenner for. Vi savner at kunne 
mødes fysisk og give hånd og kunne 
kramme. 
Krisen har lært os, at vi mennesker 
er skabt til at være sammen med 
hinanden. At der er kærlighed og 
varme at hente hos hinanden, når vi 
er fysisk sammen. Det har også lært 
os, at vi mennesker kan meget sam-
men hver for sig, når det er nødven-
digt. Også at vor Herre alene er den, 
der har styr på de mest vanskelige 
situationer.

Peder og Cynthia Hulgaard-Pedersen
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Du er der altid, Gud

Når denne andagt skrives, står vi lige 
midt i udbruddet med Corona-virusset.
Hele verden er blevet forandret på få 
uger. Mange har spurgt: Hvornår er 
det ovre igen?
Nogle har frygtet for deres liv, medens 
andre har set virusset som en bagatel.
Det har også ramt os forskelligt. 
Nogle har arbejdet ekstra hårdt, andre 
har fået en ekstra hjemme-ferie, og 
haft gang i projekter med hus og have.
Nogle blev smittet og fik det rigtig 
skidt, andre slap med ingen eller en 
meget mild sygdom.
Vi ved ikke, om dem vi møder er smit-
tebærere eller raske, det har begrænset 
vores sociale liv.
Men hvorfor skal sådan noget ramme 
så mange uskyldige mennesker?
Vi har ikke svaret, men vi har et andet 
svar: Gud er altid hos os. Lige meget 
hvad vi går igennem, så går vi ikke 
alene, for Han er med os og hos os.
Han beskytter os ikke nødvendigvis 
FRA sygdom og smerter, men Han 

GÅR MED OS OG LEDER OS 
IGENNEM den svære tid.

Kong David skrev så smukt:
”Jeg fatter ikke din uendelige godhed.
Jeg når aldrig uden for din række-
vidde,
hvor jeg end er, er du nær hos mig.
Farer jeg op til himlen, da møder du 
mig der.
Stiger jeg ned i dødsriget, da møder 
du mig der.
Flyver jeg mod øst på morgenrødens 
vinger,
rejser jeg mod vest over det store hav,
så vil din hånd også lede mig der,
din højre hånd holde mig fast”.
(Salme 139, 6b – 10 BPH)

Prøv at læse Kong Davids ord sæt-
ning for sætning og luk den ind i dine 
tanker og dit hjerte.
Du er aldrig alene. Uanset hvor du er 
og hvad du skal igennem, så går Gud 
med dig.
Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


