
Kristuskirken
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Dåb i kirken den 3. april og 17. april 2022
Den 3. april 2022 kunne vi igen fejre dåb 
i vores kirke. Undervisning i kristendoms-
klasse og dåbsklasse gennem de senere år, 
bærer nu frugt. To unge piger havde valgt 
at sige ja til Jesus Kristus, og de og deres 
familier og venner var mødt op for at over-
være dåbshandlingen.
V i kunne glæde os over en fyldt kirke, og 
vi ser heldigvis også i det daglige, at flere 
og flere af vores medlemmer og venner af 
kirken efterhånden er ved at vende tilbage 
efter en lang og træls corona-periode med 
plads til færre besøgende til vore gudstje-
nester.
Dåbskandidaterne var Filippa Krak Søndergaard (14 år) og Diana Shaprav-
ska Kronbæk (13 år).
Vidnesbyrdene fra de to døbte:
Filippa Krak Søndergaard:
Jeg er opvokset i en kristen familie, og har altid kommet i en kirke og læst i 
Biblen. Jeg har altid vidst, at jeg en dag ville døbes, men bare ikke hvornår.
Da min far kom ind en dag, og sagde at Diana skulle døbes en dag, begyndte 
vi at snakke om, hvordan det kunne være rart, at være to i stedet for en.
Jeg har altid troet på Biblen, Gud og Jesus, og ventede egentlig bare på det 
rigtige tidspunkt, som så var i dag.
Matt. 7, 7-8: Bed så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal 
der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; 



og den, som banker på, lukkes der 
op for.
Diana Shapravska Kronbæk:
Hej, jeg hedder Diana og jeg skal 
døbes her i dag, hvilket er noget 
jeg har set frem til længe. Noget 
tid efter at have mødt Filippa ville 
vi begge to gerne døbes, og jeg er 
glad for vi på en måde kan gøre det 
sammen. Jeg har fulgt Gud, siden 
jeg var helt lille. Jeg ved, Han er 
der, når jeg har brug for Ham, er 
og har altid været ved min side lige 
meget hvilke situationer, man nu 
kan havne i. Derfor har jeg valgt nu 
at bekræfte, at jeg vil følge Gud og 
hans bud. Bibelvers: Johs. 6, 40: For 
min Faders vilje er, at enhver, som 
ser Sønnen og tror på ham, skal have 
evigt liv, og jeg skal oprejse ham på 
den yderste dag.
Den 17. april 2022 – påskedag 
havde vi den glæde igen at skulle 
se to unge mennesker blive døbt og 
tilsluttet vores menighed.
Dåbskandidaterne denne søndag er 
døtre af et burmesisk ægtepar, som 
flyttede til vor menighed, da Svend-
borg Baptistmenighed ophørte med 
udgangen af 2018.
De 2 søskende hedder Esther Lai 
Thang (9 år) og Elisabeth Lai Thang 
(11 år).
Vidnesbyrdene fra de to piger:
Elisabeth Lai Thang:
Jesus døde for at menneskene kunne 
få deres synder tilgivet og opnå evigt 

liv. Det første menneske - Adam - 
blev skabt fuldkommen uden synd, 
men han valgte at være ulydig mod 
Gud. Adams ulydighed besmittede 
menneskeheden med synd, menne-
sker kunne ikke selv frigøre sig fra 
synd og død. Jesus giver sit liv for 
os, i stedet for at vi skulle dø. Jeg vil 
døbes, fordi jeg tror på Gud og frem 
til evigt liv og frelse. Jeg er opvokset 
i en kristen familie, jeg har hørt me-
get om Biblen og læst i Biblen. Mine 
forældre har snakket om dengang de 
blev døbt. Så en dag tænkte jeg, at 
det skulle være nu, jeg skal døbes.
 • Romerne 5:15-16 Adam kan sam-
menlignes med Jesus i den forstand, 
at ét menneskes handling har fået 
konsekvenser for hele menneskehe-
den. Men hvor ét menneskes ulydig-
hed førte til død for et utal af men-
nesker, bragte ét andet menneskes 
lydighed Guds vældige kærlighed 
og nåde ud til et utal af mennesker. 
Efter at ét menneske havde forsyn-
det sig, måtte Gud afsige dommen 
over os mennesker og erklære os 



skyldige. Men efter at mange men-
nesker havde forsyndet sig, gav 
Jesus Kristus frivilligt sit liv for os, 
og derved kunne Gud erklære os 
skyldfrie.
 • Romerne 10:9 Hvis du ærligt kan 
sige: „Jesus er herre i mit liv”, og 
hvis du i dit hjerte tror på, at Gud 
oprejste Jesus fra de døde, så får du 
det evige liv.
Esther Lai Thang:
Gud har skabt os mennesker, jeg kan 
ikke leve uden Gud. Jeg er altid tryg 
fordi Gud han altid er med mig, han 
hjælper mig, når der er vanskelighe-
der. Jeg går i kirke hver søndag, og 

jeg hører om Gud og at Gud elsker 
mennesker så meget. Jeg vil døbes 
i dag, fordi Gud skabte mig, og jeg 
vil følges med Gud hele livet. Jesus 
gav sit liv for at give os frelse. Jesus 
lever, og derfor vil jeg leve.
 • Johannes 3:16 Gud elskede nemlig 
verden så højt, at han gav sin eneste 
Søn, for at enhver, der tror på ham, 
ikke skal gå fortabt, men få det evige 
liv. 
• Johannes 6:47 Det siger jeg jer: 
Den, der tror, har allerede fået det 
evige liv.

Torsten Wendel-Hansen

Kvindernes Internationale 
Bededag i Odense, fredag den 
4. marts 2022

Kvindernes Internationale Bededag i 
år blev afholdt i vores kirke i Oden-
se, fredag, den 4. marts kl. 16.00. 
Vi startede først med kaffe og kage 
en time før gudstjenesten begyndte. 

Danmarks Økumenisk Kvindekomi-
te stod for arrangementet, og kvinder 
fra forskellige kirkesamfund var 
samlet til bøn, handling og samvær. 
Emnet i år var:  ”Jeg ved, hvilke pla-
ner jeg har lagt for jer” (Jer 29,11, 
GT). Kvinder fra England, Wales, 
og Nordirland stod for udgivelse af 
bedehæftet.
De sidste to år har vi ikke kunnet 
samles fysisk pga. covid-19, og 
derfor glædede det os ekstra meget, 
at det kunne lade sig gøre at samles 
i år.
Ved online gudstjeneste sidste år, 
blev der samlet et beløb ind på 
over 62.000 kr. Disse midler går til 
forskellige projekter ude i den store 
verden, blandt andet Litauen og Ma-
lawi, hvor udsatte kvinder, børn, og 
unge mest trængte til en økonomisk 



hjælp.
I år er der samlet ca. 9.000 kr.  ind 
i Odense. Et flot resultat, da vi kun 
var 31 personer samlet. Astrid Hjøl-
lum Christensen, præst i Frelsens 
Hær, holdt en smuk prædiken om 
”Håb”, (Jer. 29; 11), og efterfølgen-
de stod hun for nadveren. Den tekst 
om ”Håb” gav os følelsen af glæde, 
og at kvinder over hele verden står 
sammen denne dag i fælles bøn, og 
det giver os håb på ny. Håbet for en 
bedre, lysere og retfærdig verden.
Efter prædikenen blev der orienteret 
om de to indsamlingsprojekter.
Det første et Katolsk indsamlings-
projekt for Kindbo-området i den 
Demokratiske Republik Congo (tid-
ligere Zaire), hvor kvinder arbejder 
i fællesskabet og hjælper hinanden 
med at dyrke afgrøder og ønsker 
at bygge en mølle for at få dækket 
deres egne behov og betale for deres 
børns skolegang.  
Det andet projekt, som Metodistkir-
ken står for, ligger i den sydlige del 
af den Demokratiske Republik Con-
go. De driver et undervisningscenter 
med skoler fra børnehave til univer-
sitet. De har også en sundhedsklinik 
og en fødeklinik, og de hjælper med 
nødvendig pleje og medicin til fejl- 
og underernærede småbørn. Så de 
har også et stort behov for hjælp der.
Alt taget i betragtning så havde vi et 
godt Bededags-arrangement, hvor vi 
oplevede, at det var godt at samles 

til fælles bøn - og samvær med Gud 
og hinanden.
I fællesskabet bad vi vor Himmel-
ske Fader om, at han ville række sin 
hjælpende hånd til de hårdt trængte 
derude i den store verden.  Vi bad 
også om, at Gud vil gøre alting vel 
igen: Læge den brudte verden, stop-
pe krigen i Ukraine, og andre steder, 
hvor der er uro - og genoprette orden 
og fred.
Det gælder også for alle os andre. Vi 
kan blive ramt af noget uforudsige-
ligt gennem vores liv: sygdomme, 
ulykker, kriser eller katastrofer, og 
vi alle har brug for Guds hjælp.  Vi 
håber på et tidspunkt, at Gud griber 
ind i vores skrøbelige liv og gør 
alting vel igen. I Es. 40;29 står der:” 
Gud giver den trætte ny kraft, og den 
svage ny styrke.”
Som kristne må vi tjene Gud med 
den gave vi fik tildelt, dele den ud, 
og give håbet videre, for Gud siger: 
”Jeg ved hvilke planer jeg har lagt 
for jer, planer om lykke, ikke om 
ulykke, om at give jer en fremtid og 
håb.” (Jer. 29; 11)

Vesna Pelo



UNITE

Indtil videre har vi haft 3 arrangementer for unge i Odense. Vores sidste 
arrangement (80’er fest) havde vi 27 personer til at deltage med omkring 
23 personer, der aldrig har været i vores kirke før! Vi opbygger forbindelser 
med mennesker og skaber et miljø, hvor de føler sig trygge ved at komme 
tilbage i en kirke og nedbryder barrierer eller fordomme om, hvordan kirke/
kristne skal se ud.
Vores bøn til jer er at bede om, at dette arbejde vil bære frugt, og at delta-
gerne vil begynde at deltage i ungdomsgruppearrangementer.

So far we have had 3 events for youth in Odense. Our last event (80s prom) 
we had 27 people join, with around 23 who have never been in our church! 
We are building connections with people and creating an environment where 
they feel comfortable to come back in a church and breaking down barriers 
or prejudice of what church/Christians have to look like. 
 
We ask that you pray that this work will bear fruit and that the participants 
will start to join youth group events.



Maj 2022
Søndag 1. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til Kvindenetværket.
   Efter gudstjenesten fællesspisning og menighedens   
   forhandlingsmøde.

Onsdag 4. 14.30 Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Sorg er kærlighedens   
   pris” – Studenterpræst Lene Crone Nielsen fortæller om   
   dette ”Hvem er jeg uden den, jeg har mistet?”
  
Søndag 8. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen.   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Mandag 9. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde i Odense – ”Som skeptiker  
   – hvordan kan jeg da vide, at Jesus taler sandt? – Sven   
   Straarup – Rosenlunden 15, 5230 Odense M.
  19.30: Cafekoncert – se omtale andetsteds i bladet.

Lørdag 14. 09.00: Arbejdslørdag – se omtale andetsteds i bladet.

Søndag 15. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til bladet: baptist.dk   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 18. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Hyggeeftermiddag – en   
   eftermiddag med musik og så skal vi synge sammen.

Søndag 22. 10.30: Gudstjeneste m/ungdomsvelsignelse v/Henrik    
   Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Søndag 29. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Ole Olsen.



Juni 2022
Onsdag 1. 09.00: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Udflugt – se omtale   
   andetsteds.

Søndag 5. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. 
Pinsedag  Mødeleder: Lena Jørgensen.
   Indsamling til hjælp til Myanmar.
                                                    
Søndag 12. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Jette Hyrup.    
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Mandag 13. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde i Odense – ”Velsignelsen”– 
   Casper Westergaard, Pinsekirken. -  Rosenlunden 15, 5230  
   Odense M.

Søndag 19. 10.30: Gudstjeneste v/Michael Hyrup. Børnekirke 
   Mødeleder: Kern Sloth.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Søndag 26. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Sidste Børnekirke inden ferien.
   Mødeleder: Mogens Andersen. 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.



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

Omtaler
Kontaktoplysninger – 
menighedens præst:
Henrik Søndergaard vil kunne 
kontaktes på tlf. 61 30 21 54 eller 
e-mail: hks@baptistkirken-odense.
dk. 
Der er ingen fast kontortid, 
men præsten kan træffes efter 
forudgående aftale. Henrik har ferie 
fra 20. til 26. juni.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.30 i 
menighedssalen.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møde: 17/5 
og 10/6 2022. Evt. henvendelser 
både i mundtlig og skriftlig form til 
menighedsrådets formand senest 3 
dage før mødets afholdelse.

Arbejdslørdag – 14. maj 2022 kl. 
9 – 13:
Alle aktiviteter er i gang efter coro-
na-nedlukningen. Det betyder rigtig 
mange i vores lokaler hver uge. 
Derfor er der behov for grundigere 
rengøring, oprydning, havearbejde 
og småreparationer. Kom og giv en 
hånd med og tag del i arbejdsfælles-
skabet.
Vi begynder kl. 9.00 med kaffe og 
rundstykker, hvorefter vi fordeler 
opgaverne.
Skriv dig på listen på opslagstav-
len i kirken.

Torsten Wendel-Hansen



Cafékoncert den 9. maj 2022 
med Joyful Voices

Vil du opleve en aften med god mu-
sik, festlig stemning og glade men-
nesker, så skal du komme til Café-
koncert mandag den 9. maj kl. 19.30 
i Kristuskirken. Gospelkoret giver 
en koncert med festlige, swingende 
gospelsange.
Ved koncerten i oktober måned 
2021, som var første koncert efter 
coronaen, var der rigtig mange men-
nesker – og næsten så mange, at ikke 
alle fik en plads ved kaffebordene, 
som var dækket og pyntet i kirkesa-
len. – Derfor ændrer vi også lidt til 
denne koncert, idet opstillingen i kir-
ken vil være som den normalt er til 
en gudstjeneste, og her vil man også 
komme til at lytte til Joyful Voices.

I pausen er der som noget nyt dæk-
ket op ved kaffeborde i menigheds-
salen. Der vil man så kunne forsyne 
sig med kaffe og kage fra en buffet, 
og der er god anledning til en hyg-
gesnak ved kaffebordene. Koncerten 
slutter kl. ca. 21.15.
Det koster 30 kr. for koncert og kaf-
febord.

Torsten Wendel-Hansen

Vi har nu forhåbentlig fået coronaen 
på afstand og kan vende tilbage til 
en mere normal hverdag. I Onsdags-
træf betyder det, at vi igen kan holde 
den årlige udflugt i maj/juni måned, 
som vi plejer.
Vi skal mødes i kirken kl. 9.00 den 
1. juni 2022, hvor betalingen sker 
(gerne med aftalte penge). Betaling 
kan dog også ske ved overførsel til 
bankkonto (se nedenfor), men så 
skal overførslen ske senest den 25. 
maj 2022.        
Afgang fra kirken sker, så snart 

betaling er på plads. Kursen sættes i 
første omgang mod ”Fjord og Bælt” 
i Kerteminde. Her får vi et oplæg 
om stedets arbejde med marsvin og 
sæler. Efterfølgende går man selv 
rundt og ser på de mange svømmen-
de væsner. Senest kl. 12 går turen 
så mod Nyborg og Hotel Nyborg 
Strand, hvor vi skal spise ca. 12.45. 
– Forhåbentlig mætte kører vi videre 
til et besøg på den smukke Borg-
mestergård i Nyborg. Kl. 15.15 går 
turen videre til det sidste stop som 
bliver på Storebælt Sinatur Hotel & 

Nu er det tid til Onsdagstræf’s årlige sommerudflugt – 1/6 2022



Konference, hvor vi vil få kaffe og lagkage.
Vi regner med at sætte kursen mod Odense igen ca. kl. 16.30, så vi kan være 
hjemme på Klosterbakken 11 i ordentlig tid.
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 22. maj 2022. Det bemærkes, at der kun er et be-
grænset antal pladser.
Betaling: kr. 375,00 pr. person (1 øl, vand eller 1 glas vin er incl. i prisen). 
– Kontant på dagen (se ovenfor) – eller der kan ske overførsel til konto nr. 
1551 – 9140362805 (HUSK at angive navn(e) på deltager(e).

Kern Sloth og Torsten Wendel-Hansen

Sommerstævne på Linden-
borg 2022

Coronaen har jo sat sit præg på 
mange ting. Bl.a. sommerstævnet på 
Lindenborg. – Stævnet kunne ikke 
gennemføres i hverken 2020 eller 
2021, men det ser nu noget bedre ud, 
og man forventer nu at kunne gen-
nemføre stævnet i perioden 17. – 22. 
juli 2022.
Deltagerne inddeles i grupper ved 
tilmeldingen, således at der er noget 
for både små børn, teenagere, unge 
og voksne.
Voksne placeres på BASE og SOUL, 
MicroKIDZ er fra 0-2 år, Mine-
KIDZ er for dem, der er 3 år og går i 
børnehave, SkoleKIDZ er fra 0.-3.kl, 
BEAT er fra 4.-9.kl., URBAN er for 
15-19-årige.
Temaet for stævnet er GUDS RIGE 
– MIDT IMELLEM JER.
Stævnefolderen ligger på hylderne i 

stativet med PR-materiale – i mel-
lemgangen.
Der er noget for både børn og 
voksne i form af møder, seminarer, 
lovsangskoncert m.m.
Tilmelding skal ske via www.som-
merstævnet.dk, men der findes dog 
også en papirtilmelding, som også 
er sendt til vores menighed. Priserne 
stiger efter 1. juni, så skynd dig at 
tilmelde dig.
Endelig er der også i stævnefolderen 
beskrevet en WildCard-ordning, som 
det er muligt at gøre brug af, såfremt 
man har en stram økonomi.

Torsten Wendel-Hansen



Nyt fra menighedsrådet
Ny pedel: Chandler Doerre er ansat 
som pedel i kirken fra 1. april. Vi 
siger velkommen til Chandler til 
arbejdsopgaverne. Chandler taler 
endnu ikke dansk. Har du spørgsmål 
til hendes arbejdsområde, kan du 
kontakte hende direkte eller enten 
Karsten Bjørnestad eller Kern Sloth.
Skade på rør: Sidste sommer havde 
vi en vandskade i cafeen, hvor et 
koldtvandsrør var tærret med øde-
lagt loft til følge. Vi fik det repareret 

via forsikringen og frivilligt arbejde 
med opsætning af nyt loft.
Nu viser det sig at hele koldtvands-
ledningen fra stophanen i cafedepo-
tet til hobbyrummet gennem buerne 
i cafeen og til menighedsbygningen 
gennem begge toiletter og til menig-
hedskøkkenet er tærrede. Vi bliver 
derfor nødt til at få det hele skiftet. 
Det er en reparation til ca. 55.000 kr. 
Det ville være dejligt med en ekstra 
gave til dette dyre projekt, som vi 
ikke kan udføre selv.
Kern Sloth
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Det er fuldbragt

”Da Jesus havde fået eddiken, sagde 
han: ”Det er fuldbragt”. Og han bøjede 
hovedet og opgav ånden”. 
(Johs. 19, 30)

Måske har du hørt om børnene i søn-
dagsskolen, der blev spurgt, hvad Jesus 
sagde, da han hang på korset. En dreng 
rakte hånden op og svarede: ”Jesus 
sagde ”det er pragtfuldt!””
”Pragtfuldt” er nok ikke det ord, Jesus 
ville bruge, men i et barns øre er ”fuld-
bragt” et ukendt og uforståeligt ord, der 
let kan blive til ”pragtfuldt”.

Selv for voksne er det et ord, vi ikke 
rigtigt bruger. Hvad mente Jesus?
Du kender sikkert til det at sætte det sid-
ste punktum. At lave en opgave i skolen 
og sende den af sted efter at den sidste 
rettelse er lavet. At hamre det sidste søm 
i et byggeprojekt. Eller at få de sidste 
penge sat ind på opsparingskontoen til 
en større ting?
Det er en fantastisk følelse, når vi har 
kæmpet for noget, og så lykkes det. Den 

sidste brik bliver lagt på plads, så er 
projektet afsluttet.
Sådan havde Jesus afsluttet den sidste 
opgave, han var sendt til jorden for at 
udføre. Han havde levet det perfekte 
liv og udholdt hån, spot og lidelser den 
sidste dag. Nu havde han betalt prisen 
for, at vi kan leve livet fuldt ud og evigt 
sammen med Gud – Han fuldbragte sin 
opgave.

Historikeren Joseph Good fortæller, at 
ypperstepræsten slagtede lammet netop 
på den dag, hvor Jesus døde. Klok-
ken 15.00 kom han ud til folket, slog 
armene ud og sagde på hebraisk ”Det er 
fuldbragt”. Lammet var ofret til soning 
for folkets synder.
Det var netop klokken 15.00, at Jesus 
døde med armene slået ud og sagde de 
samme ord: ”Det er fuldbragt”.
Jesus lod sig frivilligt ofre for dig og 
mig, Så højt elsker han os.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


