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Tak til Marie Louise og David
Søndag 31. januar var sidste guds-
tjeneste og sidste dag som løn-
nede medarbejdere for vores ung-
domsmedarbejdere David og Marie 
Louise Wendel Jokszies.
De blev ansat 15. august 2017. Den-
gang havde vores ungdomsarbejde 
kørt uden lønnet medarbejder i godt 
et år, så Marie Louise og David var 
længe ventet.
Der var nok at tage fat på, og op-
gaverne har været mange. De blev 
ansat til at varetage Teen-klubben 

Sela, være ansvarlige for lovsang til 
gudstjenesterne og stå for ungdoms-
arbejdet, som den gang hed Basic.
Ud over det, har de taget mange 
andre opgaver på sig med indretning 
af ungdomslokale, ny hjemmeside, 
tolkning, layout til foldere, forbøn 
ved gudstjenesterne og meget mere.

Et kig tilbage
Det er svært at måle et arbejde i 
Guds rige, men ofte kan vi se nogle 
frugter hen ad vejen. Ungdomsarbej-



det er ofte meget følsomt, da unge 
flytter meget rundt. Det har vi også 
oplevet i vores ungdomsarbejde. 
Unge har været en fast del af kirken, 
blevet uddannet og coached, og så 
rejser de videre. Vi kan så være gla-
de for, at de kan være til velsignelse 
i andre kirker rundt om i verden.
Vi har set unge udvikle sig som 
lovsangere, eller vokse som ledere af 
ungdomsarbejdet. Der er nu etableret 
et lederteam til at varetage både Salt 
(16 – 20 år) og Light (20+).
Vi har kæmpet for Teen-klubben 
Sela i flere år. Den kom endelig op 
at stå, som en velfungerende klub i 
foråret 2020.
Corona har begrænset aktiviteterne 
i det sidste år meget, men der er en 
god gruppe teenagere og unge om-
kring kirken, som er klar til fortsat 
fællesskab.

David og Marie Louise har arbej-
det målrettet efter vores vision: At 
lede til, leve med og være ledt af 
Jesus. Kærligheden til mennesker og 
kærlighed til Jesus har været omdrej-
ningspunktet i deres arbejde. Der er 
meget godt at se tilbage på.

Ikke farvel, men tak
Til gudstjenesten 31. januar sagde vi 
ikke farvel, men tak. Tak for 3½ års 
lønnet tjeneste i menigheden. Det 
var vigtigt for dem begge, at jeg ikke 
sagde farvel, for de fortsætter som 
frivillige i menighedens arbejde. Det 
er vi utrolig glade for, og vil ønske 
dem Guds velsignelse over deres nye 
udfordringer med arbejde og et lille 
barn på vej.

Henrik Søndergaard
 

Corona situationen

Midt i december introducerede stats-
ministeren Lock Down af samfundet 
pga. meget høje smittetal på op til 
3.000 – 4.000 smittede/dag. Lige 
efter jul blev restriktionerne skærpet 
med lukkede butikker, nye arealkrav 
i kirkerne, lukkede skoler m.m. 

Vi har oplevet rigtig mange ind-
lagte – op til næsten 1.000 personer 
som belaster sygehusene og mange 
dødsfald til følge. Mutationen B117 

er i kraftig vækst og midt i februar 
udgjorde den næste 50% og forven-
tes at være dominerende i starten 
af marts. Generelt falder smittetal-
let og kontakttallet er faldet til 0,9. 
Mutationer ligger til gengæld på 
1,25. De skærpede restriktioner mod 
Covid-19 er blevet forlænget af flere 
omgange. Skolebørnene fra 0 – 4. 
klasse har dog fået lov til at komme 
i skole fra mandag d. 8. februar. Eks-
perterne taler om påske, før vi vil se 
større lempelser. Det er med at holde 
ud og være tålmodige.



For os har det selvfølgelig haft kon-
sekvenser:
• Onsdagstræf 10. og 24. februar 

aflyses, og vi når nok frem til 
efter påske, før vi kan genoptage 
møderne.

• Debataften 10. februar blev 
aflyst – det bliver 17. marts sand-
synligvis også.

• Missionsrådsmøde 23. februar 
blev flyttet til 23. marts – måske 
et virtuelt møde.

• Cafeen holder lukket frem til 
1. marts og forventeligt til 6. 
april, hvor vi regner med at dem 
med risiko for et udfordrende 
sygdomsforløb ved Covid-19 er 
blevet vaccineret. 

• Årsmøde 7. marts flyttes til 21. 
marts – måske bliver det kun 
et kort møde umiddelbart efter 
gudstjenesten med de vigtigste 
punkter.

• Spejder, Sela, seniormandage, 
Joiful Voices, orkesteret har 
holdt lukket siden juleferien.

På trods af Lock Down ligger kirken 
absolut ikke stille hen. 
• Vi holder fysiske gudstjenester 

uden fællessang og på ca. 30 
min. som samtidig Live streames 
til ca. 25 følgere. Efterfølgende 
vises den ca. 50 gange.  

• Der er fyraftensbøn tirsdag efter-
middag

• Medlemmer ringer til hinanden 

og holder derved kontakt i en 
trist tid.

• Daglig ledelse har taget initiativ 
til en ringegruppe, som holder 
kontakten med 70 – 80 personer.

• Der er virtuelle møder og fysiske 
møder i Daglig Ledelse ca. hver 
2. eller 3. uge.

• Torsdagscafeen holder møder 
med enkeltpersoner, der har be-
hov for hjælp.

Vaccinationer er ved at blive udrul-
let; men det går langsomt. Ca. 3% 
af befolkningen var vaccineret sidst 
i februar. Planen er dog, at hele be-
folkningen er vaccineret til 27. juni.
Vi ser virkelig frem til en kontrol-
leret genåbning af samfundet – det 
bliver fantastisk, at kunne mødes 
fysisk igen.



Interview med Bawi Do og 
Tin Tin Moe

De er begge flygtninge fra Myanmar 
(Burma) og flyttede til Baptistkirken 
i Odense i 2019. - Vi har stillet dem 
nogle spørgsmål for bedre at lære 
dem at kende. Den første i rækken er 
Bawi Do:

Vil du fortælle lidt om dig selv?
Jeg er 42 år gammel. Jeg har in-
gen uddannelse fra mit hjemland 
(Chinstaten i Burma). Efter 10 års 
skolegang i Myanmar, fik jeg et job 
ved noget, som kan sidestilles med 
Skattestyrelsen - et efter burmesiske 
forhold godt job. - På grund af mili-
tærregimet i Myanmark flygtede jeg  
til Malaysia i 2000. Efter 3 år her, 
kom jeg så til Danmark i 2003.
I de første 5-6 år i Danmark havde 
jeg forskellige jobs såsom rengøring, 
arbejde i gartneri og på fabrik.
Herefter fik jeg en læreplads hos et 
tømrerfirma i 2009. Jeg arbejdede 
som arbejdsmand fra 2009 til 2012, 

hvorefter jeg var udlært som tømrer 
i 2012.
Jeg læste herefter videre på UCL og 
blev færdiguddannet som bygnings-
konstruktør sommeren 2019, hvor-
efter jeg blev ansat hos H. Skjøde 
Knudsen A/S som byggeleder i 
2019.

Dit liv i Danmark:
Da vi kom til Danmark blev vi 
placeret på Sydfyn (i egnen omkring 
Faaborg), og da jeg var baptist, så 
søgte jeg til Baptistkirken i Svend-
borg, hvor jeg så var indtil 2019. Jeg 
blev gift i Baptistkirken i Svendborg, 
og har været formand for menig-
hedsrådet i et par år indtil 2019, hvor 
kirken blev opløst, og jeg flyttede 
mit medlemskab til 
Baptistkirken i Odense. Vi er nu 
begge flyttet til Odense.

Er Danmark et sted, hvor I trives?
Vi synes, vi har været heldige, fordi 
vi er kommet til et dejligt land som 
Danmark. Her har vi fået mange 
muligheder, som vi ikke ville have 
haft i Burma.

Regner I med nogensinde at skulle 
tilbage til jeres hjemland?
Jeg ved ikke, om vi bliver i Dan-
mark, da jeg nu har fået en god 
uddannelse, som jeg kunne bruge til 
at hjælpe mit hjemland på fode. Så 
det kan godt være, at vi en dag tager 



tilbage til Myanmar for at hjælpe 
med at videreudvikle samfundet.
Lige i øjeblikket ser det dog noget 
sort ud på baggrund af militærkup-
pet, der måske kan føre til borger-
krig. Der foregår så mange ting nu. 
Det er vanskeligt at vide, hvad der 
er sandt af det, der kommer ud via 
medierne.

Hvordan har din familie det i 
Burma i øjeblikket?
Jeg har to søstre med familier i 
Myanmar. Jeg snakker tit med dem 
i telefonen. De er meget bekymrede 
for situationen i landet, da tingene 
kun forværres dag for dag. Priserne 
på madvarer stiger og flere og flere 
viser deres utilfredshed med styret 
ved at gå på gaderne og protestere. 
Vi kan ikke gøre så meget andet end 
at bede for vores kære og for Burma, 
og det gør vi hver dag.

Og så videre til Tin Tin: 

Vil du fortælle lidt om dig selv?
Jeg har ingen uddannelse hjemmefra 
(Karenstaten i Burma), men efter 
at have været på sprogskole (hvor 
jeg for første gang mødte Bawi Do) 
m.m., så har jeg taget en uddannelse 
som massør. Jeg har åbnet en klinik i 
Svendborg med 1 ansat. Jeg flygtede 
til Thailand i 2000 og videre til Dan-
mark i 2003 og mødtes altså først 
her med Bawi Do, efter vi var kom-

met til Danmark. Jeg blev en kristen 
og døbt i Baptistkirken i Svendborg, 
hvor jeg også blev gift med Bawi Do 
i september 2004.

Vil du fortælle lidt om din familie?
Jeg har min mor som nu i 10 år har 
opholdt sig med en af mine søstre 
i FN-flygtningelejr i Thailand. En 
anden søster er flygtet til USA, og en 
tredje er også flygtet til Danmark, og 
bor nu i Horsens.

Hvordan ser du situationen i 
Burma netop nu?
I Karenstaten er der ingen fødevarer-
butikker, som har åbent, så man kan 
ikke købe mad. Priserne stiger og 
folk er meget bange for fremtiden. 
Man kan ernære sig ved den ris, som 
man dyrker på egne marker. Der er 
censur (internettet er nedlukket i 
længere perioder).
Jeg og Bawi Do ville egentlig gerne 
tilbage til hjemlandet for at hjælpe 
med at genopbygge og videreudvikle 
det, men som situationen er i landet 
lige nu, så har det nok lange udsig-
ter.

Torsten Wendel-Hansen



MISSION MEXICO     
Nyhedsbrev januar 2021

Som koldt vand til den udmattede 
er godt budskab fra et fjernt land.                                                                                                                            
Ordspr.25:25

Kære venner og familie!
Vi håber I er kommet godt ind i det 
nye år. Vi er alle sunde og raske, 
men det kan vi ikke sige for vore 
omgivelser, lidt mere herom senere.
Jeg startede året med en faste. Faste 
er ikke noget, der praktiseres eller 
snakkes meget om i kirker i Dan-
mark, men det var en almindelig 
praktik i Israel på Jesu tid, og rundt 
omkring i verden, er det ikke ual-
mindeligt, at kristne faster. Johan-
nes Døbers disciple spurgte på et 
tidspunkt Jesus, hvorfor, at når nu 
de selv og også farisæerne fastede, 
hvorfor fastede Hans disciple så 

ikke? 
Jesus svarede, at mens Han nu var 
hos dem, ville de ikke faste, hvor-
ved Han vel indikerede, at det ville/
kunne de, når Han tog hjem til sin 
Far. Og Jesus fastede også 40 dage i 
ørkenen – det var der, Satan kom og 
fristede Ham. 

Nyeste skud på stammen i kirken

Faktisk havde jeg tænkt mig, at det 
var ikke noget jeg ville skrive om. 
Det kunne bare være en sag mel-
lem Vorherre og mig, men så skete 
der noget, som jeg gerne vil dele 
med jer. Jeg startede fasten 1. ja-
nuar. Da vi kom til fredag den 8. 
januar, besluttede Patricia og jeg, at 
vi ville tage til en nærliggende by, 
La Lagunita, den efterfølgende dag. 



Det er en by, vi besøger ca. en gang 
om måneden, og vi har efterhånden 
en lille skare, vi kan følge op på der. 
Hver lørdag formiddag er der et stort 
velbesøgt marked, hvor folk fra de 
omkringliggende småbyer kommer. 
– Da det som regel kræver en del 
spadseren  omkring, besluttede jeg at 
bryde fasten fredag aften, så jeg ville 
have energi til lørdagens tur.
Der var (sandsynligvis grundet Co-
rona) færre mennesker end normalt. 
ALLE brugte mundbind. Og vi 
prøvede så vidt muligt at praktisere 
social distancering. Det er sjovt som 
folk er blevet ”høflige” og træder 
til side, når man passerer hinanden. 
– Alligevel gik det over al forvent-
ning. Vi fik over 500 pjecer ud, og 
vi fik 17 Nye Testamenter uddelt til 
bla. sikkerheds-styrkerne, der patrul-
jerer overalt.   
Da vi så skulle til at køre hjem, så 
vi lige en vi havde snakket med, og 
vinkede til ham. Han kom hen til 
os og sagde: ”Jeg har boet flere år 
i USA. I fire år kom jeg i Baptist-
kirken der og lærte mange ting. Jeg 
hedder Nacho. [Kort for Ignacio] 
Det kan I huske, for det er som de 
chips, man spiser. Jeg bor derhenne 
[og pegede]. Kom endelig og besøg 
mig, næste gang I kommer.” – En 
dejlig afslutning på en god tur.
Da vi kom hjem og om mandagen, 
fik vi 5 henvendelser fra folk, der 
gerne vil lære engelsk. Jeg følte i 
den grad, at dét, at jeg havde taget 

tid til faste og tid til bøn ”gav pote” 
ved en fantastisk tur, men også de 
flere elever. 
Det er trods alt jeres hjælp og så un-
dervisningen, der holder vores næse 
oven vande.
Hmm! Gud vil nok gerne sørge for, 
at vi forbliver tæt på Ham, og ikke 
begynder at mene, at vi nok kan 
klare os selv. 
I denne uge havde jeg planlagt 23 
undervisningstimer (forberedelserne 
tager ca. lige så lang tid som under-
visnngen, da jeg laver klasserne selv, 
med ”indbyggede” Bibel-historier og 
-principper, så mine elever ud over 
engelsk også får noget åndelig føde.) 
Men så kom aflysningerne ind. ”Fa-
miliemedlemmer har været i kontakt 
med mulige smittekilder, og vi går i 
isolation i en uge”. 
”Vi har haft en håndværker, der nu 
har Corona!”. ”Jeg har ondt i hal-
sen!” Et par stykker umiddelbart 
efter to ugers isolation. SUK!  Her-
rens veje er uransagelige, vi må 
bare stole på, at Han har styr på det 
hele. – Det gør jo, at vi er ENDNU 
mere taknemmelige for jeres hjælp. 
Uden jeres hjælp ville det ikke være 
muligt at fortsætte.Mange kærlige 
hilsener, Patricia og Filip



Patricia er ikke helt tilfreds med at 
katten vil ”Stå på Guds løfter” mens 
vi læser andagt.

MISSION MEXICO
Nyhedsbrev fra februar 2021

Kære familie og venner.
Dette nyhedsbrev bliver lidt ander-
ledes end de andre I har fået. Min 
dejlige computer, specielt skærmen, 
har givet op. Jeg havde fået nogle 
meddelelser om, at batteriet var ved 
at være færdigt, men da den stadig 
var brugbar, var det jo dejligt. – Nu 
virker skærmen ikke, når jeg starter 
computeren, så… Her oppe i bjer-
gene kan de ikke lige finde ud af det, 
så jeg skriver dette på en lånt com-
puter. Billeder må I derfor undvære.
Der er nogle, der siger, at et uheld 

sjældent kommer alene. – Nu i dag 
fik jeg mulighed for at låne denne 
computer i 12 timer! Dejligt! Jeg 
har de fleste af mine klasser til 
undervisning  på USB-stick, så jeg 
ville printe så mange klasser ud som 
muligt. Jeg fik trykt 2 ½ klasse ud, 
så gik strømmen. Det gør den re-
gelmæssigt. Ofte er det blot 10-15 
minutter ad gangen, selv om vi for 
en måned siden havde en 27 timers 
el-afbrydelse. Her var der 4 strømaf-
brydelser lige efter hinanden, og det 
brød printeren sig ikke om. Vi har  
ikke været i stand til at starte den 
igen, så det var det med klasserne. 
Men så kan jeg i det mindste skrive 
til jer, og det er jo ikke så ringe 
endda. 
I denne måned havde vi godt gang i 
de Nye Testamenter. Vi har fået 30 
ud her i byen. De Nye Testamen-
ter som Gideonitterne (som jeg jo 
er med i) laver i Mexico, har også 
Salmernes Bog og Ordsprogene. Vi 
fokuserer almindeligvis på soldater 
og politiet, der jo her I Mexico lever 
et farligt liv. I denne måned har vi 
specielt haft focus på at få de Nye 
Testamenter til læger og syge. – Da 
jeg er den eneste “Gideonit” i denne 
del af landet, er der et stort område 
at dække, så bed for at vi kan nå 
mange i de kommende måneder. Vi 
har også et regionalt fængsel her 
i  byen. Bed for at vi kan komme 
derind og hjælpe med at sætte nogle 



af fangerne fri – om ikke fysisk, så 
da åndeligt. :-)
Min engelsk-undervisning går godt. 
Jeg har nu 5 elever, alle piger fra 17-
20 år. Fire af dem er i familie eller 
nære venner. De er alle universitets-
studerende, men da alle undervis-
ningsfaciliteter jo er fysisk lukkede, 
og al undervisning foregår on-line, 
så er mange taget hjem til deres 
familier, og så kan de jo lige så godt 
forbedre deres engelsk hos mig.
Ud over engelsk lærer de også 
Bibelske principper, og jeg bruger 
ofte Bibelen i undervisningen. – Nu 
da jeg ikke kan lave flere klasser 
foreløbigt, grundet pc- og printer-
problemer, må jeg jo bare ty til flere 
Bibel-klasser, og det har jeg i og for 
sig ikke noget imod.  I den forløbne 
uge har vi haft klasser om “Kvinden 
ved brønden” (Johs. kap. 4) og “Den 
Himmelske By” (Åbenbaringen 
kapitel 21 og 22.) Spændende læs-
ning. Den sidste klasse fik Sofia til 
at modtage Jesus, for hun ville ikke 
risikere ikke at komme derop. - Dog 
skal der jo også blandt andet gram-
matik ind i undervisningen engang 
imellem, så vi beder for, at Herren 
løser problemet for os. – Heldigvis 
har vi mail og WhatsApp på vores 
telefon, så vi er ikke uden forbin-
delse til omverdenen.
Eleverne er på forskellige niveauer, 
og desuden har de forskellige klasser 
på nettet på forskellige tidspunkter, 

så de har alle enkelt-undervisning. 
Vi har fået indrettet et fint lille klas-
selokale i et værelse i kælderplan, så 
når det er varmt udenfor, holder væ-
relset sig nogenlunde køligt. Og når 
det nogle morgener har været køligt, 
er det varmt i klassen. Dejligt. Det 
er ikke sjældent, vi kommer over 40 
grader om dagen (i skrivende stund 
er der 31 grader), men nogle nætter 
har vi været neede på 3 grader. Vi 
får kold luft fra Texas… Desuden 
er husene her dårligt isolerede, og 
varmeapparater findes ikke.
Som sædvanlig vil vi afslutte med 
at sige tak for al den hjælp I sen-
der til os. Uden den kunne vi ikke 
fortsætte. Jeg ved, at der er “får” 
overalt, markerne er hvide og parate 
til at blive høstet. Det er arbejderne, 
der ikke er så mange af. – Lige nu 
føler og tror vi,  at Herren vil have 
os her, og vi kan dagligt se, at vores 
tilstedeværelse og gerninger gør en 
forskel. Folk kommer til tro på Jesus 
og modtager Frelsen. Det er det, der 
får os til at fortsætte, og tak til jer for 
at muliggøre det.

 Bidrag kan fortsat sendes til konto 
3409-12722761, Baptistkirken i 
Odense, der så sendes pengene ube-
skåret til os. Og husk at I kan skrive 
til os på:   fbspang@hotmail.com 
     
Gud velsigne hver og en af jer!
Kærlige hilsener, Patricia og Filip



Marts 2021
Fredag 5. Kvindernes Internationale Bededag 2021 - foregår virtuelt
  se omtale andetsteds i bladet..  
 
Søndag 7. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. 
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.

Onsdag 10. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - 
   ”Odinstårnets historie” - Andreas Skov (Historiens Hus)   
   vil komme og fortælle historien om ”byens vartegn” (kan  
   læses i OdenseBogen 2020).

Søndag 14. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste. 

Søndag 21. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam .
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
   Efter gudstjeneste menighedens årsmøde (formentlig kun  
   kort møde).
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Tirsdag 23. 19.00: Missionsrådsmøde.

Onsdag 24. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Ties ihjel” - Sondy Simonsen - som har skrevet bogen   
   med denne titel - vil komme og fortælle sin historie om at  
   blive misbrugt over en periode på 4 år.

Søndag 28. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
Palmesøndag  Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.



April 2021
Torsdag 1. 17.00: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard.
Skærtorsdag 18.00: Fællesspisning i menighedssalen. 

Søndag 4. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.  
Påskedag  Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Missionsprojekt i Mexico.  
  
Onsdag 7. 14.30: Onsdagtræf (Seniorgruppen) -
   ”Drømmerejsen med den transsibiriske jernbane”. - Tidl.  
   amtsborgmester Poul Weber fortæller om en fantastisk   
   togrejse på ca. 8000m km, som han har være på.

Søndag 11. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen.  
   Mødeleder: Kern Sloth.   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Søndag 18. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til ”Børn og Tro”.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 21. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Ih, hvor er det kommunalt” - Rådmand i Ældre- og   
   Handicapforvaltningen, Søren Windell kommer denne   
   eftermiddag og fortæller noget om det arbejde, der pågår i  
   Odense Kommune på ældreområdet.

Søndag 25. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Lena Jørgensen.  
  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: 13. april 
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 redaktionens 
afslutning. - Vi ved ikke, hvad der be-
sluttes efter den 28. februar, hvorfor vi 
henviser til evt. ændringer, som vil blive 
meddelt pr. nyhedsbrev.
Årsmødet: Er foreløbig blevet henlagt 
til et kort møde efter gudstjenesten den 
21. marts - uden fællesspisning.
Fællesskabsdagen: Skulle efter planen 
være afholdt den 18. april (udskudt fra 
efteråret 2020), men vi anser det ikke 
for sandsynligt, at vi må samles så men-
nesker denne dag, hvorfor vi prøver at 
udskyde den til juni måned - men herom 
senere.
Sommerstævnet på LIndenborg: BiD 
har aflyst sommerstævnet, og samtidig 
er det blevet bestemt, at Landskonfe-
rence 1 flyttes til 29. maj 2021.

Torsten Wendel-Hansen



Internationale Bededag for 
kvinder

Hvert år den første fredag i marts 
måned afholdes Bededagen for 
kristne kvinder. Formålet er at in-
vitere kvinder fra forskellige kirke-
samfund i Danmark, samt andre 170 
lande over hele verden, til at deltage 
i et verdensomspændende fælleskab 
omkring bøn og handling.
I år er det kvinder fra Republikken 
Vanuatu i Stillehavet, der har udar-
bejdet Bedehæftet med emnet; ”Byg 
på et Stærkt Fundament”( Matt. 7; 
24-27)
Vanuatu betyder ”Landet, der rejser 
sig”, og består af de små 66 øer med 
et befolkningstal på 312.000. Landet 
står overfor store udfordringer i form 
af naturkatastrofer, bl.a. voldsomme 
orkaner, jordskælv- samt manglende 
udviklingsmuligheder og dårlige 
levevilkår for landets befolkning. 
Bønnekæden jorden rundt er det vig-
tigste ved dagen, så mange kan lære 
om landets befolkning, forstår deres 
store behov og ser landets potentielle 
udviklingsmuligheder.
Da vi ikke kan mødes fysisk, pga. 
covid-19 pandemien, og forskellige 
andre virus- mutationer, bliver det 
muligt at samles online Fredag, d. 
5. marts, og høre gudstjeneste over 
You Tube, tjek tidspunktet online. 
På den måde deler vi bøn og Guds 
fælleskab sammen, hver for sig, og 

samler penge ind over mobilpay for 
at støtte de forskellige projekter.

På hjemmesiden www.Kvindebe-
dedag.dk kan man orientere sig om 
virtuel afholdelse af Bededagen. 
Vær venlig at tjekke det et par dage 
før Bededagen, og tilmelde sig til 
selve dagen.
Alt er muligt ved Guds hjælp, derfor 
er det godt at bygge på dette solide 
fundament.

Vesna Pelo



Færdiggørelse af møbler i kirkesalen
 
Delvis nedlukning af samfundet pga. Covid-19 har også ført noget godt med 
sig. Kirkesalsrenoveringen er nu færdiggjort:
• Nadverbordet er blevet leveret og monteret.
• Salmebogshylden er samlet og monteret.
• Linoleum er monteret på papirholderen på talerstolen.
• Skillevæggen mellem flyglet og orglet er opsat og monteret med mikro-

fonholdere.
• Scenen er blevet olieret igen.

Tak til Jesper for at have skubbet på og trukket det sidste læs. Tak til hans 
hjælpere.
Nyd det færdige resultat her og glæd jer til at se det, næste gang du kommer 
i kirke.
Menighedsrådet.



Corona rammer Musema

Vi har modtaget flg opfordring fra 
Baptistkirken i Danmark:

Burundi har indtil nu været rimeligt 
forskånet for Corona, men nu ser det 
ud til, at det går den gale vej. På det 
der hedder Sekondærskolen i Mu-
sema, har man sidste uge konstateret 
19 tilfælde af COVID-19. Det er før-
ste gang, at en kostskole i Burundi 
bliver ramt, så det må forventes, at 
flere følger.

Det i forvejen hårdt prøvede land 
har ikke mulighed for at tilbyde nok 
assistance. Derfor har vi tilbudt at 
hjælpe med at samle ind til vaskbare 
mundbind, sæbe og ekstra håndva-
ske i stil med dem, der er afbilledet 
nedenfor, til de 700 elever. Øvrige 
værnemidler er dyre og svære at 
skaffe, så i samråd med vores lokale 
samarbejdspartnere har vi valgt at 
satse på disse ting, som vurderes at 

have den største effekt. 1 mundbind 
og 2 stykker sæbe koster ca. 10 kr. 
og en håndvask ca. 100 kr.

Du kan hjælpe med et hvilket som 
helst beløb på MobilePay 911 118 
eller konto 3201 10042879 – mrk 
‘Covid-19 Burundi’.
Vi har som menighed valgt at sende 
5.000 kr til dette vigtige formål. 
Beløbet tager vi fra vores buffer til 
projekter for 2019.

Jep har hørt fra sin store sorte ven 
Dederi  - at de syge elever har været 
indlagt på hospitalet i Musema, men 
de har ikke været voldsomt syge af 
det. Det har været influenzaagtigt.
Sekundærskolen i Musema blev 
oprindeligt bygget som kostskole for 
ca. 200 elever. 
Bygningsmassen er vel fordoblet nu, 
men til gengæld går der 700 elever, 
så der er tryk på.

Menighedsrådet.



Hej fra Estland! 

Vi sender vores varme tanker her fra 
det kolde Estland og håber, at I alle 
hver især og som menighed har det 
godt. 
Det er en hektisk tid, hvor vi som 
mange andre, har måttet gå ind og ud 
af selvisolation et par gange. Vi har 
det dog rigtig godt og vores arbejde 
med Bibelskolen går fortsat fremad. 
Krete og jeg var i Danmark henover 
nytår. Det var en skøn tid, som vi 
især i denne tid ikke kan tage for-
givet. Vi nyder dog også fuldt ud 

livet i Estland, hvor vi den sidste 1½ 
måned har haft stabil frost, sne og 
smukt vejr mellem 0 og -25 grader. 
Lange istapper hænger fra tagren-
dene og tagene bliver ryddet for sne. 
Den længste istap i Tallinn skulle 
være 2½ etager lang. 
I januar lærte vores elever især om 
indre helbredelse, sjælesorg og etik. 
I februar har vi introduceret dem for 
læren om Gud og læren om Jesus, 
kristologi. 
Derudover, var vi i februar både i 
kristent fjernsyn og radio, hvor vores 
elevers vidnesbyrd blev optaget for 
seere og lyttere. 
I det nye år har Bibelskolen fungeret 
med en variation af fjernstudie og 
fremmøde med håndsprit, maske og 
distance. Sommetider er det i denne 
forbindelse ikke let at træffe de bed-
ste beslutninger. Vi gør vores bedste, 
følger alle krav og har lykkedes med 
at være omstillingsparate. I den for-
gangne uge blev en medarbejder og 
elev uden store symptomer desværre 
ramt af corona, så nu er alle medar-



bejdere og elever i selvisolation. 
Skolen er derfor igen med fjernstu-
die. Heldigvis mærker vores aften-
skoleelever ikke disse ændringer, 
da aftenskolen i år fungerer udeluk-
kende med fjernstudie. 
På denne måde forstætter vi. For-
beredelser mod skolens 6. skoleår, 
2021-2022, er også i fuld gang. Næ-
ste skoleår bliver et år med betyde-
lige ændringer. 

Krete og jeg stopper med den dagli-
ge ledelse af Bibelskolen. Vi fortsæt-
ter i skolens bestyrelse, men flytter 
ud til øen Saaremaa, hvor menig-
heden i Kuressaare tager imod mig 
som ny præst fra september. 
Beslutningen er ikke truffet i forbin-
delse med nogen konflikt. Tværti-
mod oplever vi Guds fred og føler 
tryghed og glæde ved at give arbej-
det videre til vores gode ven Rod-
ney, som i begyndelsen selv var med 
til at starte skolen. 

I foråret slutter vi godt af med vores 
meget kære og sidste elevhold. 

Samtidig går en del af vores tanker 
mod at finde et hjem på Saaremaa 
og forberede os på det næste kapitel 
af eventyret i Estland. Tak for jeres 
økonomiske og åndelige støtte. 

Kærlig hilsen, Simon og Krete





Glem ikke Jesus

I Bibelen møder vi mange menne-
sker, som bringer ord, de har mod-
taget fra Gud. Profeterne i Gamle 
Testamente fortæller om syner og 
ord fra Gud. I Ny Testamente taler 
Jesus ord fra Gud og Paulus fortæl-
ler om både syner og ord, han har 
fået fra Gud. Paulus siger endda til 
korintherne: ”I kan alle komme til at 
tale profetisk” (1. Kor. 14, 31)
Dette oplevede Gitte Lehman, en 
dag sidst i januar, da hun sad der-
hjemme.

Synet og ordene
I et syn så hun Jesus, som var meget 
stor, stå foran i kirkesalen. Han fyld-
te hele scenen. Gitte spurgte: ”Hvad 
vil du sige til mig, Herre, siden du 
viser dig for mig på denne måde?”

Gitte beskriver her det budskab, hun 
fik:

”Herren Kristus vil her opmuntre dig 
og minde dig om, at tage ham med 
ind i dit liv. 
Hvis du har bekymringer, så kast 
alle dine bekymringer på ham
Han beder dig om at åbne dit hjerte 
og tro på ham, for han giver dig 
HÅB og KÆRLIGHED.
Han ELSKER dig så meget og beder 
for dig.
Han vil have at vi husker at LOV-

PRISE og ÆRE ham hver dag.”

Husk han er der altid
Budskabet var ikke bare til Gitte, 
men til hele vores kirke og hele 
verden. Et budskab, som er meget 
aktuelt i en tid, hvor vi dagligt bliver 
mødt af så mange foruroligende 
tanker.
Vi kan let komme til at gå i kirke 
(fysisk eller online), som man ser en 
film eller et stykke teater: Som en 
tilskuer. Men Jesus er selv til stede 
og ønsker, at vi husker ham. Husker 
at komme til ham med vores bekym-
ringer, tro og pris, når vi mødes.
Lad os ikke glemme Jesus midt i den 
forvirrende verden, vi lever i.

Tak til Gitte fordi du deler din ople-
velse med os!

Henrik Søndergaard
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Nadver - Så I altid husker mig
”Gør dette til ihukommelse af mig” (1. 
Kor. 11, 24)

Det er ikke mange gange, vi har fejret 
nadver siden marts 2020. Men hvorfor 
fejrer vi i det hele taget nadver?
Skærtorsdag aften sagde Jesus: ”Gør 
dette til ihukommelse af mig” om både 
brødet og vinen.
Der er altså noget, han beder os om 
at huske på. Til disciplene sagde han 
videre: ”Jeg udgyder mit blod, pagtens 
blod for jer” (Matt. 26, 28). Her taler 
Jesus om at give sit liv som et offer.

Det er ofte lettere at tale om Jesu kær-
lighed eller Jesu opstandelse end om 
betydningen af hans død.
Netop derfor lærte Jesus sine disciple at 
fejre nadver, så vi igen og igen fik snak-
ket om det, der ikke er så let at få snak-
ket om: At Jesus døde for vores skyld.
Jesus vidste, at vi kan begejstres over 
mange spændende ting, og kan glemme 
at få snakket om det helt centrale. Der-
for sørgede han for, at vi i kirken fejrer 
nadver for at mindes hans død.

At mindes Jesu død
Der er ingen krav om, at vi skal fejre 
nadver hver søndag eller hver måned, 
men hvordan ”ihukommer” vi hans 
lidelse og død, når vi ikke fejrer nadver?
Sidste år var kirkerne helt lukket i på-
sken, så det blev en meget stille fejring. 
Vi kan vælge at påsken i år skal fejres 
på en særlig måde.
Uanset om du sidder derhjemme eller 
kommer i kirken, så vær med til at min-
des hans død og opstandelse for dig. Det 
er pga. hans død og opstandelse, at du 
kan have en plads i hans Fars rige, fordi 
han den fredag tog alle dine synder på 
sig.

Pynt ekstra op til påske. Vælg nogle 
dage ud, hvor du og din familie sæt-
ter tid af til at tænke på og snakke om 
den påske for mange år siden, da Jesus 
ofrede sig selv for os alle. Vær med til 
at fejre nadver skærtorsdag i kirken eller 
hjemme hos dig.
Lad os aldrig glemme at mindes den 
største begivenhed, der er sket i ver-
denshistorien.

Kærlig hilsen Henrik Søndergaard


