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Forbønsgudstjenesten 23. marts
Der er meget i verden, der kalder på 
bøn:
- Corona-virusset har sat en hel ver-
den i stå, og vi sukker efter normale 
forhold.
- Myanmar er blevet overtaget af 
militæret, og den folkevalgte leder er 
sat i fængsel. Vi har mange medlem-
mer fra Myanmar, der har venner og 
familie, der lider under situationen.
- Organisationen ”Åbne Døre” har 
netop meddelt, at kristenforfølgel-

serne er steget markant de sidste år. 
Fra ca. 240 millioner i 2019 til ca. 
340 millioner i 2021.

Vi sad nogle stykker i marts og ville 
gerne samle kirken til bøn for vores 
verden. Men restriktionerne gjorde, 
at vi ikke måtte invitere menigheden 
til bøn. Vi måtte kun være 5 perso-
ner, med mindre vi var samlet til en 
gudstjeneste. Vi besluttede derfor at 
lave en forbønsgudstjeneste.



Lena Jørgensen blev valgt som 
mødeleder og samlede gudstjenesten 
under temaet: Jesus er lyset. Derfor 
stod der ét lys på bordet for at huske 
os på, at der er lys til vores verden, 
og at Jesus er det lys, der giver håb i 
en verden med mørke.
14 deltagere mødte op for på denne 
måde at komme til Gud med vores 
nød.
3 medlemmer fra menigheden havde 
sagt ja til at lede os i bøn:
1. Bøn for øvrigheder (1. Tim. 2, 

1 – 4)
2. Bøn om helbredelse for corona 

(1. Kong. 8, 37 – 38)
3. Bøn for kristenforfølgelser og 

Myanmar (Matt. 5, 11 – 12)

Bagefter var der fri bøn, hvor der 
også blev bedt for andre ting, der lå 
os på hjerte.
Gudstjenesten sluttede med ordene: 
”Dine bønner og dine almisser er 
steget op til Gud og huskes hos 
ham” (Ap. G. 10, 4).

Selvom vi går hjem og måske glem-
mer, hvad vi fik bedt om, så er der 
én, som aldrig glemmer. Gud husker 
vores bønner, og han handler på det.

Det var en god anledning. Hvis vi 
synes, at der bliver brug for det en 
anden gang, så er vi klar til at lave 
en forbønsgudstjeneste igen.
Henrik Søndergaard

Påskens anledninger:

Vi havde til det sidste håbet på, at regeringen ville have lettet på restriktio-
nerne i vore kirker op til påske, så vi kunne holde gudstjenester med en nor-
mal længde, at vi kunne synge påsken salmer og have fællesspisning skær-

torsdag. Sådan blev 
det dog desværre ikke, 
så derfor var vi ikke 
så mange til de tradi-
tionelle anledninger 
hverken skærtorsdag 
eller påskedag. Her 
ses billede fra kirken 
med smuk dekoration 
på nadverbordet.

Torsten
Wendel-Hansen 



Besøgsmissionens arbejde 
ved Annette Olsen. Besøgsgruppen.

Sonja Barasinsky 103 år
Den 14. marts 2021 fyldte Sonja Barasinsky 103 år. Jeg besøgte hende om 
eftermiddagen. Der var sørget for kaffe med boller og stor, flot lagkage i 
dagens anledning. Det var dejligt at se, at Sonja stadig kan nyde sin kaffe og 
et godt stykke kage.
Sonja er en frisk dame, når man tænker på alderen. Dog kniber det med 
synet, og hørelsen er ikke så god som før.
Jeg havde en blomsterhilsen med fra menigheden og skulle hilse alle i kir-
ken.

Det er også blevet til andre besøg ved andre af vore ældre - her hos Ida 
Lorentzen:



Corona-situationen som den er p.t. 

Vinteren har været lang, og vi har levet under skrappe restriktioner i fire 
måneder. Vi længes virkelig efter noget mere frihed. Vaccination og test ser 
ud til at være løsningen for at få en mere almindelig hverdag.

20 % af befolkningen har 
fået det første stik og 10 
% har fået to stik hvilket 
betyder, at de er fuldt immu-
niserede. 
Smittetallet har været svagt 
stigende de sidste uger og 

antallet af indlagte er svagt 
faldende. Det på trods af at 
mere lukker op. Dette skyl-
des sikkert, at størstedelen 
af de ældre over 75 år, og de 
særligt udsatte er vaccineret. 
De kommende uger er det 
gruppen fra 65 – 74 år, der vaccineres. Vi håber virkelig, at det også får ind-
flydelse på aktiviteterne i kirken. 
Vigtigt for os er forsamlings-restriktioner, arealkrav, afstandskrav og regler 
for sang.

Retningslinjerne for genåbning af samfundet:
1. Arealkravet lempes fra 7,5 m2 per person til 2 m2 per person ved sid-

dende arrangementer (men 4 m2 per person, hvis man ikke i det væsent-
lige sidder ned).

2. Anbefaling om afstand ændres fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 
meter, dog stadig mindst 2 meter ved sang.

3. Anbefalingerne omkring varighed af indendørs gudstjenester og andre 
religiøse handlinger ophæves.

4. Anbefaling om at undgå fællessang ved indendørs gudstjenester og an-
dre kirkelige handlinger ophæves.

5. Lokalt kan man overveje, om man vil reservere nogle dele af lokalet, for 
eksempel nogle kirkebænke, til personer, der ikke ønsker at synge eller 
sidde ved siden af andre, som synger.



6. Udendørs arrangementer af enhver slags (begravelser, gudstjenester med 
videre) følger fremover det generelle udendørs forsamlingsforbud, som 
løbende stiger frem mod den 11. juni, hvor det helt bortfalder (se skema 
nedenfor). Ansatte tæller ikke med i opgørelsen, og der er ikke forskel 
på, om deltagerne sidder ned eller står op.

7. Udfasning af forsamlingsforbud:

For os betyder det pt:
• Gudstjenesten vil indeholde fællessang og vare ca. en time. 
• Stolene vil være opstillet, så afstandsanbefalingerne på 2 m overholdes i 

kirkesalen og menighedssalen overholdes. De to bageste rækker i kirke-
salen er forbeholdt personer, der ikke vil synge eller sidde sammen med 
andre, der synger. 

• I cafeen vil der ikke være fællessang og afstandsanbefaling på 1 m vil 
være gældende.

• Man skal bære mundbind, indtil man sidder ned.
• På repos m.m, hvor man står op, er afstandskrav 2 m og 4 m2 per per-

son.
• Vi vil igen have kirkekaffe efter gudstjenesten.
• Afstand på 1 m ved møder; men 2 m ved sang.

• Cellegrupper kan mødes i kirken – reserver lokale hos Karsten
• Andre møder kan afholdes i kirken – reserver lokale hos Karsten

Vi skal fortsat passe på os selv og hinanden, så håndsprit, mundbind og 
afstand bliver sikkert en del af vores hverdag i månederne fremad også. Men 
det at kunne genoptage vores sociale liv og mødes i kirken til de mange akti-
viteter vi plejer at have, bliver virkelig fantastisk.
Må Gud fortsat holde sin hånd over os og give os visdom til at navigere i 
denne udfordrende pandemi i tiden, der ligger foran os.
Mvh Covid teamet



Vi ringer......

Vi har nu levet med restriktioner pga. Covid-19 pandemien i 14 måneder. 
Det har haft stor betydning for vores sociale liv. Vi ønsker nok alle at få 
vores gamle liv tilbage, hvor vi ikke skal tænke på forsamlingsrestriktioner, 
mundbind, afstand. 

For at imødegå ensomhed, manglende kontakt og kedsomhed, har en gruppe 
på fem personer mødtes ca. én gang pr. måned i kirken og ringer rundt til 
medlemmer, venner, medarbejdere. 
Indimellem tager den ene dag den anden; men ved at mødes over en kop 
kaffe og en bid brød, får vi sat tid af til denne vigtige opgave. Alle vi har 
snakket med glæder sig over kontakten og omsorgen. Det er også en stor 
glæde at få snakket med dem, vi pt. ikke har mulighed for at mødes med 
fysisk.
Tak til alle jer, der ringer og mailer rundt på kryds og tværs og dermed hol-
der kontakt i en svær tid.

Vores plan er også på sigt, at få kontakt med de medlemmer, vi ikke har set i 
flere år. Nogle er flyttet til andre landsdele, andre har vi bare mistet kontak-
ten med. I statistikken er vi 289 medlemmer, hvoraf vi har kontakt med godt 
halvdelen.

Ringegruppen v. Kern



Konstituering af menighedsrådet 2021
Pr. 13. april 2021

Formand Kern
Næstformand Lene
Sekretær Morten
Kontaktpersoner
Spejdere (City og Hollufgaard)) Kelan og Mai
Sela Morten
Salt, Light Henrik
Joyful Voices Torsten (Missionsrådet)
Besøgsgruppen Henrik
Gudstjenesteudvalg Henrik
Børnekirken Lene, Jette B
Foreningen Klosterbakken Morten
Café Klosterbakken Kern
Onsdagstræf Kern
Odense Brass Band Kern (Missionsrådet)
Burmeserne Morten
Vietnameserne Lene
Praktisk Udvalg Jette B
Lyd- og IT-udvalg Varun
Kontakt til kasserer Kern
Kontakt til kirkeværge Kern
BiD Kern / Torsten
Kontaktmenigheder på Fyn Torsten
Tovholdere
Menighedsrådsmøder Kern
Forhandlingsmøder Kern
Medarbejderansvarlig Kern, Lene
Kommunikation og information DL / Lene, Henrik, Kern
Udsendelse af nyhedsbrev Karsten
Dåbskort Karsten
Årsskrift Beretning Kern
Børneattester Karsten
Fællesspisninger Thomas G

Repræsentanter ved møder

Missionsrådsmøde DL og kontaktpersoner

Fælles MR møder på Fyn Torsten, rep. fra MR



Nyhedsbrev marts/april 2021
MISSION MEXICO

Kære venner og familie!
Som I vil kunne se flere steder i 
brevet, har vi endnu ikke fået en ny 
computer, så jeg låner en. Det er en 
større udfordring, når jeg skal lave 
klasser, men det går jo nok.

Siden vi sidst skrev til jer, har vi 
fået en del Nye Testamenter ud. Her 
i byen har vi fået mere end 60 ud, 
men i ”provins-hovedstaden” har vo-
res medarbejdere i Gideons virkelig 
været på arbejde. Én dag fik de 800 
ud på det regionale ”Mor og barn 
hospital”, 300 til medarbejderne 
(læger og sygeplejersker) og 500 til 
patienter og pårørende.
En af vores naboer, Jose, sagde til 
mig, da jeg mødte ham i går: ”Oh, 
Filip, tusind tak for det Nye Testa-
mente, jeg fik af dig. Jeg læser lidt 
i det hver dag, og når jeg er ked af 
det, trøster det mig virkelig.” – Jose 
arbejder en stor del af året i USA, 
hvor han bygger bjælke-huse for vel-
stående amerikanere. For en måned 
siden, mens han var på besøg her 
hos sin kone og deres barn, faldt han 
og brækkede en knogle i anklen. 
Lægen sagde, han skulle have foden 
i en kaste i 8 uger. – Vi snakkede 
og bad med Jose, og han har smidt 
kasten, og går nu lange ture hver dag 
for at genoptræne. Han tager afsted 

til USA igen efter påske, og det er et 
hårdt arbejde, så han skal være ”fit”.

På undervisningsfronten var jeg ved 
at blive deprimeret. Året begyndte så 
godt, men de unge damer, jeg under-
viste faldt fra lidt efter lidt, eftersom 
eksamenerne nærmede sig. – Jeg var 
en uge nede på én elev, men så  var 
der en mere, der kom.
En dag mens jeg gik min daglige 
bjergtur, var der en der spurgte, om 
jeg underviste børn. Jeg svarede, at 
det mest var unge og voksne. Jeg 
fortsatte turen, og pludselig kom det 
til mig. ”Jesus sagde: Lad de små 
børn komme til mig!” – Hvis min 
Lærermester vil have børnene, hvor-
dan kan jeg så afvise dem?
Et par dage senere kom der en 
kvinde til min dør, og for at gøre 
en lang fortælling kortere, så har 
jeg nu et hold med 4 børn: Melissa 
(14), Bryan (6), Mateo (5) og Joseph 
(3). Forældrene insisterede på, at 
de skulle være sammen. Vi prøver 
et par uger og ser, hvordan det går, 
så vil vi evaluere det. Jeg synes, det 
går godt. Jeg bruger flash-cards og 
sange, og da jeg jo selv har 5 børn, 
der nu er voksne, men blev hjem-
meundervist, da de var små, så har 
jeg alligevel en del erfaring i bagho-
vedet.
Jeg var så småt begyndt at tænke på, 
om jeg skulle begynde at sælge brød 
og kager for at klare dagen og vejen. 



Jeg bager et par gange hver uge, 
men kun til vores egen husholdning 
og til venner, men det er begrænset, 
hvor meget vidnesbyrd, der er i en 
dejlig småkage. 
I min undervisning derimod, krydrer 
jeg med Bibel-vers og -historier. 

I sidste uge bad min elev, Cecilia 
(20), med mig om at modtage Jesus, 
og hun var glad for sit Nye Testa-
mente. Cecilia læser til dyrlæge, og 
vil gerne være bedre til engelsk.

Vi er rigtig glade for, at I fortsat vil 
hjælpe vort arbejde. Vi føler, der er 
brug for at gøre mere, men Coro-
naen, der jo stadig hærger, sætter 
begrænsninger.

For to uger siden, var nogle af vore 
medarbejdere i Gideons  ude i nær-
heden af Mexico City og dele Nye 
Testamenter ud til soldater og poli-
tiet. Det gik fint! Men et par timer 
senere var de samme betjente med til 
et angreb på et narko-kartel. Femten 
betjente mistede livet! – Dette hører 
desværre ikke til sjældenhederne her, 
selv om antallet af dræbte betjente 
var stort. Befolkningen her har i den 
grad brug for at høre om Fredsprin-
sen, hvis korsfæstelse vi mindes i 
denne uge, og hvis opstandelse vi 
fejrer på søndag. – Vi takker Jesus 
for, at Hans kærlighed og barmhjer-
tighed er stor nok til at omfatte os 

alle, hvis vi blot vil ydmyge os og 
komme til Ham.

Vi beder for at du og dine må have 
en rigtig velsignet påske. - Vi vil 
som altid gerne høre fra dig! Du 
kan skrive til os på  fbspang@
hotmail.com og bidrag kan afleveres 
i Baptistkirken i Odense (mærket 
”Mission Mexico”), eller indsæt-
tes på konto i Danske Bank: 1551-
4510094654

 Mange kærlige hilsener, Patricia og 
Filip



Maj 2021
Søndag 2. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. 
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til BWAid.

Søndag 9. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder:   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste. 

Søndag 16. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Jette Hyrup .
   Indsamling til baptist.dk (bladet).  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Søndag 23. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
Pinsedag  Mødeleder: Mogens Andersen
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 26. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) - ”Klassens generte dreng   
   blev præst” - Henrik Søndergaard, menighedens    
   præst kommer og fortæller - se andetsteds i bladet.

Søndag 30: 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Ole Olsen.
  12.00: Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.



Juni 2021
Søndag 6. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til Frikirkenet.

Tirsdag 8. 19.00: Missionsrådsmøde.

Onsdag 9. 08.45: Onsdagstræf (seniorgruppen) - den årlige udflugt - se   
   omtale andetsteds i bladet.
 
Søndag 13. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.  
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.    
  
Søndag 20. 10.30: Fællesskabsdag på Oure Friskole. - Såfremt dagen flyttes  
   til efteråret, så vil der være  normale     
   formiddagsgudstjeneste i vores kirke på samme tidspunkt.  
   - Følg med i vores nyhedsbrev.

Søndag 27. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Kern Sloth.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste



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

Omtaler

Kontaktoplysninger – menighedens 
præst:
Henrik Søndergaard vil kunne kontaktes 
på tlf. 61 30 21 54 eller e-mail: hks@
baptistkirken-odense.dk. 
Der er ingen fast kontortid, men præsten 
kan træffes efter forudgående aftale. 

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møde: 18. maj 
2021. Evt. henvendelser både i mundtlig 
og skriftlig form til menighedsrådets 
formand senest 3 dage før mødets afhol-
delse.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi mødes fortsat tirsdage kl. 16.30 i 
kirkesalen.

Møder og gudstjenester: 
Ovennævnte kalender er udarbejdet 
med baggrund i det vi ved redaktio-

nens afslutning. - Vi ved ikke, hvad der 
besluttes efter den 26. april, hvorfor vi 
henviser til evt. ændringer, som vil blive 
meddelt pr. nyhedsbrev.

Nyt fra Onsdagstræf:
Der har til dato i 2021 endnu ikke  væ-
ret møder, men vi glæder os over, at vi i 
december fik lov til at holde vores årlige 
julefest med mange glade deltagere.
Efter at restriktionerne nu efterhånden 
lempes, så vil det næste ordinære møde 
være den 26. maj kl. 14.30.
Ved dette møde vil menighedens præst, 
Henrik Søndergaard fortælle lidt om sig 
selv. Selv siger han, at han ”vil
fortælle om sin vandring fra en lille ge-
nert landmandssøn til frimodig forkyn-
der og præst. Alt sammen på grund af 
et kald for mange år siden. Fortællingen 
vil være med billeder og humor”.
Herudover vil vi så den 9. juni afholde 
vores årlige udflugt. - Vi mødes nok kl. 
8.45 i kirken, men om turen og de prak-
tiske ting i den forbindelse informerer 
vi senere bl.a. via menighedens nyheds-
brev. Men noter allerede nu datoen.

Fællesskabsdagen med de øvrige bap-
tistmenigheder på Fyn:
Vi har flyttet dagen til den 20. juni, men 
vi ved endnu ikke helt om det kan lade 
sig gøre. Vi skal 5/5 2021 have et fælles 
menighedsrådsmøde, og på dette møde 
skal vi tage beslutning om evt. at flytte 
dagen til efteråret. Vi vil melde beslut-
ningen ud i nyhedsbrevet, så snart vi 
ved hvad der besluttes.

Torsten Wendel-Hansen



Situationen omkring økonomi og menneskelige ressour-
cer efter det første halve budgetår
Som menighedsråd har vi været meget optaget af at kirken ikke ligger stille. 
Der har været megen aktivitet omkring streamede gudstjenester, holde kon-
takt med medlemmer, medarbejdere og kontakter, virtuelle møder, vedlige-
holdelsesopgaver. 
Vi har også været bekymrede for ensomhed, sygdom, om vi mister medar-
bejdere, og om der er nogle, der føler sig svigtet. 
Et andet område er økonomi. Selv om mange aktiviteter er lukket ned eller 
er neddroslet, er vores økonomiske forpligtigelser stadig de samme.
Efter ½ år er vi 100.000 kr bagud i forhold til budget svarende til 15%. 

Via kuvertsekretæren har vi fået oplyst, at når vi sammenligner 2020 med 
2021 ser det ud til, at ca. halvdelen stammer fra manglende kuvertbidrag. 
Det kan forklare faldet fra januar til nu. 
Nu hvor vi igen kan komme flere til gudstjeneste, satser vi på at medlem-
merne vil komme med kuverterne igen. Beløbet kan også altid overføres via 
bankoverførsel eller Mobilepay.

Vi sætter virkelig pris på, at kirken nu kan åbne igen, og vi kan genoptage 
de mange aktiviteter. For at kunne gøre dette, er vi afhængige af menneske-
lige og økonomiske ressourcer. Mange har været udfordret af pandemien og 
den udfordrende tid – det har måske tæret på kræfterne og energien. 
Vi ønsker at være kirke, vi ønsker at lede til-, ledes af-, leve med Jesus. Må 
Gud hjælpe os med at løfte denne opgave og give os velsignelse i arbejdet. 
Tak for det bidrag den enkelte yder.
Menighedsrådet



Materiale til børnene

”Lad de små børn komme til mig, det må 
I ikke hindre dem i”, sagde Jesus. Vi læser 
ordene ved alle barnevelsignelser. Det siger 
noget om, at børn er vigtige for Gud og også 
for os som menighed.

Da vi lavede vores vision, snakkede vi meget om børn i kirken. Vi ønsker, at 
gøre noget mere for at børnene skal blive en fast del af kirken.
Vi har spejder og børnekirken, som gør et stort arbejde, men langt de fleste 
timer bruger børnene sammen med far og mor.
Derfor har vi de sidste par år arbejdet meget på, hvordan vi kan hjælpe for-
ældre med snakken om Gud og kirken derhjemme.
Vi har nu udviklet et materiale, som hedder ”Tro i hjemmet”, og vi har 
investeret i flere materialer til brug i hjemmene. Mange kuverter er allerede 
sendt af sted, og flere vil blive sendt, så hver familie får det direkte i deres 
postkasser.

For de mindste er der pixibøger og en børnebibel.

For de 10 – 12 årige har vi lavet nogle 
samtalekort til at give input til snakken 
derhjemme, og flere kan lånes i kirken.

Til de 12 – 16 årige giver vi en Bibel og et hæfte med 
spørgsmål og kommentarer til udvalgte bibeltekster.

Hvis du vil se vores materiale, kan du gå ind på vores hjemmeside, klikke på 
”Fællesskaber” og klikke igen på ”Unge familier”.



Lad os mødes i kirken
Vi har også arrangeret en dag, specielt for unge familier.
Søndag 19. september får vi besøg af Rasmus Elkjær 
Larsen fra BBU. 
Han vil tale til gudstjenesten. Efter gudstjenesten invite-
rer vi de unge familier til at spise sammen og Rasmus vil 
inspirere os til gode samtaler derhjemme.
Håber at se forældre fra alle vore unge familier den dag.

Henrik Søndergaard

Gud griber ind - og skaber 
nyt liv
Bao Ninh fortæller:

I denne pandemi kan enhver være 
et offer og min svoger Bun Dieu, en 
62-årig mand og en far til tre børn i 
en familie, der bor i Herning, er hel-
ler ikke en undtagelse. 

Trusler lurede overalt, og frygt 
flimrede i livet omkring os. Vi havde 
hørte, at nogen var indlagt på hospi-
talet der, og en blev smittet her, men 
vi indså virkelig, at vi blev direkte 
truet, da vores nære pårørende blev 
ramt af sygdommen.

Den 17. december 2020 blev min 
lillesøster og hendes mand testet 
positiv for Corona. Hun kom over  
sygdommen, men hendes mand 
måtte indlægges på Herning sygehus 
tre dage efter jul. En uge senere blev 
han udskrevet.

Den 16. januar 2021 blev han gen-
indlagt på grund af høj feber og 
vejrtrækningsbesvær. Testene på-
viste ikke længere Coronavirus, 
men lungerne havde taget skade 
af sygdommen, hvorfor han blev 
overflyttet til Holstebro Sygehus til 
respiratorbehandling. Hans tilstand 
var meget ustabil. Det var et skridt 
frem og to skridt tilbage. 

Chi Dieu, min lillesøster, sendte os 
hver dag oplysninger om hendes 
mands tilstand. Takket være disse 
oplysninger fik vi oprettet en bøn-
nekæde, der strakte sig fra familien 
til den vietnamesiske menighed i 
Slagelse, den danske menighed i 



Herning, de vietnamesiske menighe-
der i Tyskland, Holland og Frankrig, 
Belgien og Binh Long-provinsen, 
Vietnam. 

Den 28. januar fik han krampean-
fald og blev ukontaktbar. Scan-
ningsundersøgelse viste talrige 
små blodpropper over hele hjernen 
samt  væskeansamling i dele af 
hjernen.  Han blev hurtigt overflyttet 
til Neuro-Intensiv Afdeling, Skejby 
Sygehus. Her fik min svoger forskel-
lig medicin og stærke antibiotika 
uden stor effekt. Lægerne informe-
rede familien om, at han var i meget 
kritisk tilstand. Hans lunger var så 
dårlige, at respiratorbehandling ikke 
kunne fjerne ret meget kuldioxid og 
ophobning af kuldioxid belastede 
hans hjerte og skadede hans nyrer. 

Den 6. februar blev hans kone og 
børn kaldt ind, for at se ham en sid-
ste gang og sige farvel. Jeg og min 
lillebror kørte fra Odense. Bun lå i 
koma. 

Min søster bad om mere tid og en 
chance for sin mand, mens hun 
ventede på et svar fra Gud. En syge-
plejerske kunne ikke holde tårerne 
tilbage, da hun hørte det.

Hver dag stod min søster ved sengen 
og holdt sin mands hånd for at bede 
og synge salmer for ham. Hun holdt 

fast på håbet i troen, selvom der ikke 
syntes at være håb tilbage.

Gud hørte vores bøn. Feberen 
forsvandt og infektionstallene blev 
pænere. Der kom pludseligt meget 
mundvand og tynd slim løsnedes 
fra lungerne. Der var et lysglimt i 
mørket. 
Min svoger var stadig i koma og 
hans nyre var allerede stærkt påvir-
ket. Han fik dialysebehandling (kun-
stig rensning af blodet). Han overle-
vede 9 dage med dialysebehandling, 
men lå stadig i respiratoren. Læger-
ne konkluderede at genoplivning ved 
hjertestop ville være udsigtsløst. 

Den 24. februar blev min svoger 
overflyttet til Intensiv-Rehabilite-
ringsafdelingen på Silkeborg Sy-
gehus. Der var ikke ret meget håb 
tilbage. Han var ukontaktbar og 
stadig afhængig af respirator. Udsig-
ten til en helbredelse var meget lille 
og rehabiliteringsforløb kunne være 
uendelig langt.

Vi kaldte fortsat på vores himmelske 
Far og ventede på at høre store og 
utrolige ting, som vi ikke før havde 
oplevet. (Jeremiah 33:3)

Min svoger vågnede op 10 dage se-
nere, og han kom tilbage til bevidst-
hed de følgende dage. Det lykkedes 
at trappe ham ud af respiratoren. En 



uge efter begyndte han at tale og 
tælle på både dansk og vietnamesisk. 
Senere kunne han spise og drikke. 
Hukommelsen begyndte at vende til-
bage. Venstre ben og arm var meget 
svage, men med Guds kraft blev de 
stærkere. 

Efter 2 måneders indlæggelse på 
Silkeborg Sygehus kom han ud af 
koma, blev befriet fra respiratoren 
og, kunne stå op og gå uden støtte, 
og han kunne selv klare personlig 
hygiejne. Han fortsætter nu med 

genoptræning i Neuro-Rehabilite-
ringscenter i Hammel for at kunne 
blive bedre til de daglige gøremål. 

Tro er grundlaget for vores håb, en 
overbevisning om ting, der ikke kan 
ses. 

Kære Gud og Fader, før havde vi 
kun hørt om Dig, men nu har vi set 
Dig med egne øjne. (Job 42:5).

Bao Ninh



Har du et kald ?

Hver tirsdag samles nogle stykker 
af os til fyraftensbøn. Formålet med 
det er, at vi beder  for vores kirke og 
dens behov, og for medlemmer fra 
vores kirke, der gør et stort arbejde 
ude i verden, bl.a. Filip i Mexico. Vi 
beder også for vores land, regering,  
menigheden, og for alle andre, der 
har brug for Gud’s hjælp, styrke og 
trøst. Gud hører vores bønner, og 
handler på dem.
Men på trods af vores tro på Gud, 
sker det alligevel en gang imellem, 
at vi kommer i tvivl. Tvivl om vi 
er udvalgt af Gud, eller måske bare 
selv tror, vi er det. For at vende 
tilbage til overskriften (kaldet) , vil 
jeg fortælle om en lille hændelse, 
der skete for et par uge siden netop 
angående mit kald. Da en perso-
nen spurgte mig, om jeg er kaldet, 
svarede jeg, at det er jeg, men min 
stemme havde ikke en overbevisen-
de klang, og pludselig kom der tvivl 
i mit hjerte - men tvivl hører også 
troen til.
Da jeg bagefter gik fra kirken igen-
nem byen oppe i gågaden, mindede 
Gud mig om disse ord, som han 
sagde til mig en sommermorgen i år 
2019 : 
”Vil du være mit vidne?” ?Han 
spurgte to gange, og lidt overrasket 
over Guds stemme, svarede jeg 
nogle timer senere; ” Ja, Gud, det vil 

jeg ”, og  Gud svarede på ny: ”Det 
kan indebære lidelse, det kan inde-
bære smerte”. Jeg svarede :”Jesus 
har også selv lidt ”. Den dag bagte 
jeg brød, og blev brændt på mit 
håndled, men kom dog ikke alvorligt 
til skade. Når jeg tænker tilbage på 
kaldet og tiden derefter, kan jeg kun 
bekræfte, at Jesus så sandelig havde 
ret i det hele.
I går fik jeg bekræfttet det på skrift, 
Gud’s kald på ny : ”Jeg hjælper dig 
sikkert på vej”, stod der i en sætning, 
som Gud viste mig. Godt Herre, jeg 
stoler på dig, og har brug for dig 
hver eneste dag.

Der står også i Bibelen: ”Velsignede 
er de, der holder ud, når der er mod-
gang, for når de er kommet sejrende 
igennem, vil de få det evige liv, som 
belønning. Det har Gud lovet alle 
dem, som elsker ham”. Jak. 1;12.
Vi har alle fået et kald, og tvivlen 
skal ikke begrænse os i tjenesten for 
Gud. Vi skal bare finde ud af, hvad 
det er, vi er gode til, og gøre det 
med et godt hjerte. Selv en lille ting 
eller god gerning mod en, er nok for 
Gud til at vælge dig til noget helt 
specielt. Så tjen Herren godt, og nye 
muligheder åbner sig også for dig. 
Gud kalder os alle til at være tjenere 
i Hans rige.

Vesna Pelo



Per Arne Dahl: 
Sårbarhedens kraft
At finde styrke i svagheden.

Kan man være 
både stærk og 
sårbar på samme 
tid? Ja, mener 
den tidligere 
norske biskop og 
forfatter Per Arne 
Dahl. Forfatteren 
har som teolog 

og præst arbejdet med sorg, herunder 
med de pårørende til tragedien på 
Utøya 2011 og som leder af ”Institut 
for sjælesorg” på behandlingsstedet 
Modum Bad.
På bogomslaget står der: ” Vi skal 
ikke idyllisere eller dyrke sårbarhe-
den. Sårbarheden rummer en smerte, 
som får os til at søge lindring, noget 
at håbe på og læne os op ad. Når vi 
er fortvivlede, råber vi efter hjælp. 
Normalt er der mennesker, der hører 
råbet og ser dén, der ligger ned, og 
hjælper og støtter os, men sådan er 
det desværre ikke altid. Vi bliver 
skuffede, når vi ikke bliver set, ikke 
forstået og ikke mødt omkring det, 
der er vores dybeste behov. - Men 
alligevel: Det forunderlige, at lyset 
følger smerten, og at et sammenbrud 
kan være til berigelse, er et myste-
rium forankret i det lille ord: håb.
Fra den ene dag til den anden blev 
Per Arne Dahl døv på sit ene øre 
og fik samtidigt en kraftig tinnitus. 

Plagen var så stor, at han ikke kunne 
fortsætte sit arbejde som biskop. 
Den pludselige livsforandring fik 
ham til at indse, at han ikke havde 
et sprog for at tale om sårbarheden. 
Livet havde lært ham, at man ikke 
skal være svag. når noget gør ondt 
men løfte hovedet og komme videre. 
Derfor var det svært at føle sig mag-
tesløs og ikke kunne gøre de ting, 
som han plejede.
Per Arne Dahl måtte lære at forholde 
sig til sin egen sårbarhed og opda-
gede, at han fandt styrke i den og 
fandt mod til at være åben omkring 
sin sårbarhed og bede om hjælp.
Per Arne Dahl har som præst ar-
bejdet med mennesker, der har det 
svært, og bogen er tænkt som en 
håndsrækning til dem, der føler sig 
alene med deres sårbarhed og skjuler 
den. Det kan f.eks. være i sorg og  
sygdom. Per Arne Dahls budskab 
er, at det kan være styrkende at ac-
ceptere sårbarheden og leve videre 
med den. Det kan gøre os klogere at 
acceptere forandringer i livet og tage 
dem til os. 
Det er en yderst inspirerende bog, 
som består af korte kapitler, som 
indeholder vers, fortællinger og ek-
sempler hentet fra litteraturen.
Forlag: Kristeligt Dagblad. 
Sider: 259. Kr. 250,00.
(Kan også lånes på Bibliotekerne)

Kirsten Gaard
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Alt er jeg blevet for alle
Den globale corona-pandemi har vendt 
op og ned på vores måde at være på og 
vores måde at være sammen på. Vi må 
pludselig forandre os for at være sam-
men, fordi vi må tage hensyn til hinan-
den på en ny måde.

Vi spørger ind til hinanden: Har du lyst 
til besøg, eller skal vi vente? Vil du 
gerne have, at vi bruger mundbind, når 
vi er sammen? Skal vi mødes indenfor 
eller udenfor? Skal vi testes før besøg?

Paulus kendte ikke noget til corona, 
men han kendte til andre begrænsnin-
ger:
”Jeg er fri og uafhængig af alle, men 
jeg har gjort mig til alles tjener”, siger 
han. Og han fortsætter: ”For jøderne er 
jeg blevet som en jøde… for dem, der 
er uden lov, er jeg blevet som en, der er 
uden lov… For de svage er jeg blevet 
svag”. 
Og så kommer hans pointe: ”Alt er jeg 
blevet for alle for i det mindste af frelse 
nogen” (1. Kor. 9, 19 - 22).

Paulus er fri, men vælger at lade sig 
begrænse for at kunne hjælpe nogen og 
frelse nogen. Han lader sig begrænse, 
men han lader sig ikke stoppe. Han 
kigger efter huller, hvor han kan trænge 
igennem for at bringe ord til frelse.

Tiden med corona har lært os at tage 
hensyn og se efter nye muligheder på at 
mødes og være til hjælp for hinanden.

Uanset om corona er der, eller ej, så 
er det en kunst at være et lyttende og 
medfølende menneske, så vores måde at 
være på ikke træder på andre eller sæt-
ter den anden i forlegenhed. I stedet skal 
vi finde veje til at bringe det til andre, 
som kan velsigne deres liv.

Vi har et godt budskab om frelse. Lad 
os også sprede det på alle de måder, vi 
kan, uanset hvilke omstændigheder, vi 
befinder os i.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


