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Indvielse af kirkesal
Søndag d. 26. januar holdt vi genindvielse af kirkesalen med en festlig 
gudstjeneste og efterfølgende reception i menighedssalen. Spejderne deltog 
med fanerne, som blev ført ind under præludie og ført ud under postludie. 
Der var indvielsesbøn for prædikestol, musik, dåbsgrav, nadverfællesskab 
og Bibelen – kirken er til Guds ære og menneskers gavn. Emilia, Raquel 
og David spillede flot for os. Henrik holdt tale over: ”Du er velkommen og 
elsket.” Fin kombination af salmesang og lovsang. Den rytmiske musik har 
nu fået bedre plads til at udfolde sig. Spændende med de nye muligheder det 
har givet. 
       Fortsættes på næste side..



Kirkesalen er blevet renoveret og frisket op med respekt for det 87 år gamle 
kirkerum. Det centrale i den baptistiske tro er korset, dåben og Bibelen. 
Det har indretningsarkitekt Sharon Fischer fået flot synliggjort gennem sit 
forslag til os. Hun deltog i hele arrangement og var meget tilfreds med resul-
tatet. 
Projektet har bestået af ny platform, nye højtalere, nyt lys ved korset og 
dåbsgraven, maling overalt, ny prædikestol og nyt nadverbord. Vort ønske er 
at være en funktionel og levende kirke, vi kan være stolte af og have ejer-
skab på.
Menighedsrådet stod for receptionen, hvor der blev serveret kaffe, the, kran-
sekage og frugt. Der har deltaget rigtig mange håndværkere og medhjælpere 
ved dette store arbejde. Alt er lavet vha. frivillige medarbejdere bortset fra 
pålægning af nyt gulvtæppe på balkonen. Det er vi meget taknemlige over, 
og vi fik sagt tak og synliggjort alle grupperne.

Kern Sloth

Artiklerne i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for 
Baptistkirken i Odense’s eller redaktionens holdning.



Søndag d. 2. februar 2020 - optagelse og barnevelsignelse

Ved ovennævnte gudstjeneste havde vi den glæde at byde velkommen i 
menigheden til en familie, som er kommet i vor kirke igennem efterhånden 
nogle år, nemlig Jens Monrad og Christine Jean Monrad samt deres lille 
dreng James Simon på ca. 3½ år, som blev barnevelsignet. Menighedens 
præst, Henrik Søndergaard læste vidnesbyrd op fra både Jens og Christine 
med deres begrundelse for, hvorfor de ønskede at tilslutte sig vores menig-
hed.
Hjertelig velkommen i menigheden alle 3.
Efter gudstjenesten med nadver havde vi fællesspisning, hvor vi samledes 
i en næsten fuld menighedssal. Vi sluttede så dagen i kirken med undervis-
ning, hvor Merete Dalsgaard, projektleder af ”Familielaboratoriet” undervi-
ste. Overskriften var ”Tro i familien” , og vi fik i forbindelse med foredraget 
lejlighed til at drøfte, hvordan vi i det daglige kan finde plads i vor hverdag 
til i fællesskab at holde andagt og dele bibellæsning med hinanden. Et vig-
tigt emne som Merete gav os nogle ideer til løsning af.

Torsten Wendel-Hansen



Tak for jeres venskab og 
partnerskab! 

Det er en stor opmuntring og en 
enorm velsignelse, at I, i starten af 
dette år, har valgt at fortsætte med 
økonomisk støtte til mit arbejde med 
ledelse af Bibelskole for de næste tre 
år. 
Det går godt hos i Estland. I septem-
ber åbnede jeg skoleår 2019/20 som 
ny skoleleder med 30 nye elever 
fordelt i tre klasser og med et nyt 
hold af dygtige medarbejdere. Vi kan 
nu se tilbage på et rigtig godt halvår, 
hvor Gud igen har været vores for-
sørger og velsignet os med hjælp fra 
mange venner fra både nær og fjern. 

Højdepunkterne hidtil i dette skoleår 
har været elevpraktikker, en Fin-
landstur og livshistorie-weekender 
med aftenskole-elever og elever i 
klassen på øen Øsel (på estisk: Sa-
aremaa). Dertil nød vi også at have 
alle vores elever samlet i januar til 
en vinterfest med dejlig mad, hygge-
lig underholdning og lovsang. 

Vores begavede elever i den daglige 
skole har været med til at arrangere 
to Alfa kurser i byerne Viljandi og i 
Paldiski, hvor nogle deltagere blev 
frelst og efterfølgende begyndt at 
komme i menighederne. For nylig 
stod eleverne også selvstændigt for 
en hel søndagsgudstjeneste og bør-
nekirke i byen Lihula. 
Personligt har det været en stor 
glæde at tage imod gæster fra 
Danmark. I starten af januar kom 
Solfrid Bracher fra Mariager for at 
undervise om sjælesorg og i første 
uge i februar havde vi min gode ven 
Andreas Søndergaard boende hos os, 
mens han underviste på Bibelskolen 
i ”Læren om Gud”. I det hele taget, 
er glæden stor, når der er besøg, så 
vores dør her i Tallinn står altid åben 
for jer.  
Med hensyn til økonomi, vil jeg 
fortsat være taknemmelig for en-
hver gave. Efter jeres beslutning om 
at støtte mit missionsprojekt med 
30.000 DKK årligt, mangler jeg nu 
en tredjedel af mit indsamlingsbehov 
på 120.000 DKK/år. Hvis I ønsker 



at støtte mig her i Estland, kan der 
overføres til menighedens støtte-
konto: ”Bibelskoleprojekt i Estland” 

med konto nr. 4700596834 og reg. 
nr. 1551. 
Hvis I har nogle spørgsmål mht. 
dette, må I endelig tage kontakt.
I alt har det været en spændende tid, 
og i foråret tegner skoleåret kun til at 
blive endnu bedre. Vi begynder nu i 
denne tid at planlægge næste sko-
leår, mens vi fortsætter med at give 
vores bedste til vores nuværende ele-
vers læring og trivsel. 

Kærlige hilsner fra os i Estland 

Frokost i caféen søndag efter 
gudstjenesten?
Måske har du af og til tænkt, at det 
ville være rart, hvis man kunne købe 
sin frokost i caféen efter gudstjene-
sten i stedet for at skulle hjem og 
stille mad frem. Ofte bliver det sent 
fordi snakken går omkring kirkekaf-
fen og der måske er forskellige ting, 
man skal have ordnet, nu man er i 
kirken. Det har vi i et hvert tilfælde, 
når vi måske kl. 13.30 var i gang 
med frokosten derhjemme.
Vi vil derfor prøve om der er basis 
for, at caféen tilbyder en let fro-
kostsalat de søndage, hvor der ikke 
er fællesspisning. I dag kan man 
allerede købe parisertoast og fuchsia 
i caféen, men vi tænker, at en frisk 
salat måske vil være mere indbyden-
de for de fleste. Vi vil derfor afprøve 
en sådan ordning i de følgende 3 må-
neder – marts, april og maj, hvoref-
ter vi vil vurdere, om der er idé i at 

fortsætte.
Da det er svært for os at vide, hvor 
stor interesse der er, og hvor meget 
der skal laves, og salaten naturlig-
vis skal bestå af friske varer, vil vi 
lægge forsigtigt ud. Det bliver derfor 
efter ”først til mølle-princippet”. 
Hvis du tænker, at det er en god 
idé, og noget du kunne tænke at 
benytte dig af en gang imellem, må 
du meget gerne give os et praj, da 
det så måske vil være lidt lettere at 
fastlægge det antal, der skal laves på 
forhånd. 
Lena og Christian



Inspirationsdøgn i Vanløse Frikirke - 24. og 25. januar.

Det Danske Missionsforbund havde også inviteret baptister med til dette 
inspirationsdøgn under temaet Kulturen i Kirken/ Kirken i kulturen.
Vi var nogle (5 stk.) fra vor kirke, som syntes, at temaet lød spændende. 
Det startede fredag aften, men vi valgte af praktiske grunde (undgå at skulle 
finde overnatning) at tage til København tidligt lørdag morgen for så at 
kunne være med hele denne dag.
Formiddagens indhold var et indlæg v/generalsekretær Mikael Wandt fra 
Frikirkenet samt yderligere 3 korte oplæg til de workshops, som skulle 
være om eftermiddagen. Emnerne for disse workshops var: Det missionale, 
lovsang i gudstjenesten, ledelse af menigheden samt indholdet i gudstjene-
sterne. Vi havde valgt at dele os op, så der var nogle i alle workshops, og så 
vi kunne samle og dele vore indtryk bagefter.
Trætte men fyldt med inspiration vendte vi sidst på eftermiddagen snuden 
mod Odense igen.
Med på inspirationsdøgnet var: Samantha, Ole, Marie Louise, Kern og Tor-
sten.

Torsten Wendel-Hansen



Evangelisk Alliances Bedeuge 2020 i Odense

Igen i år var vi i den første hele uge i året (uge 2) samlet til den tilbage-
vendende bedeuge, hvor alle byens frikirker samt en enkelt folkekirke står 
sammen om et arrangement, hvor vi samles i bøn for de bedeemner, som 
EA har nævnt i det til lejligheden udarbejdede bedehæfte. Samtidig beder vi 
også lokalt for vores by og de ting, der foregår her samt for borgmesteren og 
dem, der styrer vores by.
I år havde vi specielt tænkt meget på at få vores unge med. Dette lykkedes i 
et vist omfang, idet vi så en del unge til møderne. Specielt var fredag aften i 
Vineyard et arrangement specielt rettet mod de unge.
Deltagerantallet de enkelte aftner lå på mellem 50 - 70, hvilket har været det 
samme de seneste år.
Tirsdag den 7. jan. var arrangementet i vores kirke, hvor Henning Kamp fra 
Luthersk Mission var taler. - Efter mødet var der servering i menighedssa-
len.

Torsten Wendel-Hansen



Marts 2020
Søndag 1. 10.30: Nadvergudstjeneste vHenrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
  12.00: Fællesspisning - herefter menighedens årsmøde.

Mandag 2. 10.00: Det Frikirkelige Seniorarbejde - Rosenlunden 15, Odense -
   ”Når troen udfordres” - Når vi tror at videnskaben ved alt” -  
   Jakob Olsen Godthåbskirken - Rosenlunden 15.

Fredag 6. 16.00: Kvindernes Internationale Bededag 2020 i Thomas Kingo   
   Kirke, Bülowsvej 9.. - se iøvrigt omtale andetsteds i bladet.

Søndag 8. 10.30: Gudstjeneste vHenrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup. 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 11. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Ven med de hjemløse i Odense”. Gadepræst Peter Thyssen,  
   som hjælper vore hjemløse kommer og fortæller om arbejdet.

Søndag 15. 10.30: Gudstjeneste v/David Wendel Jokszies. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  09:30: FamilieSpejd hos Baptistspejderne i Odense City

Tirsdag 17 19.30: Slip Bibelen løs - bibelundervisning der foregår i    
   Godthåbskirken, Rosenlunden 15 - Johannesevangeliet v/  
   Peter Kjærsgaard. 

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

Onsdag 25. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Guldfeberen i Klondyke” -  Kirsten Skjold har været på   
   besøg og vil fortælle om oplevelsen af guldgraverne.

Lørdag 28. 10.00: Baptistkvindenetværket fra Jylland og Fyn afholder   
   forårstræf  i Vårst Baptistkirke, Gudumvej 43, 9260    
   Gistrup - se omtale af arrangementet andetsteds.

Søndag 29. 10.30: Gudstjeneste v/Marie Louise Wendel Jokszies. Børnekirke
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.



April 2020
Søndag 5. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. 
Palmesøndag  Mødeleder: Ole Olsen. 
   Indsamling til Missionsprojekt Mexico.
  09:30: FamilieSpejd hos Baptistspejderne i Odense City 

Mandag 6. 10.00: Det Frikirkelige Seniorarbejde - Rosenlunden 15, Odense.
   ”Når troen udfordres”  - ”Tro = Tillid og Ro” ved John   
   Østergaard Nielsen.

Onsdag 8. 14.30 Onsdagstræf (Seniorgruppen) - ”Et glimt i øret” - Et lille   
   album af muntre og kærlige glimt i erindringens skær v/tidl.  
   sognepræst Palle Jensen.

Torsdag 9. 17.00: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
Skærtorsdag 18.00: Fællesspisning i menighedssalen. 

Søndag 12. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
Påskedag  Mødeleder: Mogens Andersen
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Tirsdag 14. 19.30: Slip Bibelen løs - bibelundervisning der foregår i    
   Godthåbskirken, Rosenlunden 15 - Johannesevangeliet v/  
   Peter Kjærsgaard. 

Lørdag 18. 09.00: Arbejdslørdag - forventes afsluttet kl. 15 - se omtale.

Søndag 19. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til ”Børn og Tro” 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste

Mandag 20. 19.30: Cafékoncert med Joyful Voices - se omtale.

Onsdag 22. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - 
   ”Ih - hvor er det kommunalt” - vi får besøg af rådmanden i   
   Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell    
   som fortæller om arbejdet  i forvaltningen .

Søndag 26. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen. 7. himmel i Børnekirken
   Mødeleder: Heidi Byg.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.
  09:30: FamilieSpejd hos Baptistspejderne i Odense City



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 møder: 
24. marts og 28. april 2020. Evt. 
henvendelser både i mundtlig og 
skriftlig form til menighedsrådets 
formand senest 3 dage før mødets 
afholdelse.

Påskens anledninger:
Vi samles til nadvergudstjeneste 
skærtorsdag kl.17.00, hvor Henrik 
Søndergaard vil prædike. Herefter 

samles vi til fællesspisning samt 
kaffe i menighedssalen. Påskedag 
vil vi fejre Jesus opstandelse ved 
gudstjenesten kl. 10.30. Ved denne 
gudstjeneste prædiker Henrik Søn-
dergaard også.

Arbejdslørdag - den 18.april 2020:
Dagen starter kl. 09.00 med kaffe, 
hvorefter dagens opgaver fordeles. 
Forventet afslutning kl. 15.00. Kom 
og vær med, så vi sammen kan få 
lavet nødvendige småreparationer, 
rengøring m.m. - Husk at skrive 
dig på opslaget i mellembygningen. 
Steen Jep Emming vil stå for forde-
ling af opgaver.

Slip Bibelen Løs:
Godthåbskirken (Kristent Fælles-
skab) afholder 4 anledninger i for-
året under dette tema. Peter Kjærs-
gaard står for undervisningen, og der 
vil undervejs være en kaffepause. 
Overskrften for undervisningsforlø-
bet er: Den Jesus Johannes kendte. 
Alle er velkomne.

Cafékoncert - den 20. april 2020 
kl. 19.30:
Foråret er forhåbentlig ved at være 
her, og vi byder ALLE velkom-
men til at være med til denne kon-
cert med glade gospelrytmer. Det 
er gospelkoret Joyful Voices, der 
vil synge under ledelse af Katrine 
Daugaard, og pianisten er Theis Juul 



Langelands. I pausen vil der blive 
mulighed for at nyde kaffe med lag-
kage/boller.
Du er meget velkommen til også 
at tage en ven, kollega, nabo eller 
bekendt med til dette arrangement, 
som starter kl. 19.30 og forventes 

afsluttet kl. ca. 21.15. Hele arrange-
mentet koster kr. 30,-.

Fasten 2020
Vi er gået ind i ”fasten”. Det er mu-
ligt at følge fastematerialet. Søg flere 
oplysninger i kirken. 



Kvindernes Internationale Bededag

Den historiske baggrund
Hvert år - den første fredag i marts 
måned - afholdes denne dag for 
kristne kvinder.
Traditionen er meget gammel. Den 
går tilbage til 1887, hvor den presby-
terianske kirke i USA fik ideen om at 
samles til fælles bøn. Det initiativ tog 
både baptistkvinder og kvinder fra an-
dre kirkesamfund verden over til sig, 
og i 1967 i Stockholm blev ” World 
Day of Prayer International Commit-
tee” dannet.
Herhjemme blev Danmarks Øku-
menisk Kvindekomite (DØK) stiftet 
i1969 i Odense. Den består af repre-
sentanter fra både den danske folke-
kirke og de forskellige frikirker.

Hvad er formålet?
Formålet er at invitere kristne kvinder 
i mere end 180 af verdens lande til at 
deltage i et verdensomspændende fæl-
leskab omkring bøn og handling.
Dette sker ved at holde gudstjeneste, 
spise sammen og samle penge ind til 
at støtte kvinder, udsatte piger, børn 
og unge i fattige lande.
De midler, der bliver samlet ind udde-
les i små donationer, som gives videre 
til de ulandsprojekter, som DØK støt-
ter. På den måde får kvinderne mulig-
hed for at blive bedre udrustet til de 
udfordringer, som de står overfor.

Hvem står bag udgivelse af Bede-
hæftet?
I år er det kvinder fra Zimbabwe, som 

leder os i bøn. En kvindelig kunstner, 
Nonhlanda Mathe har malet billedet 
på forsiden, som afspejler det brogede 
samfundsliv og udstråler kvinders 
kraft, samt viser overgangen fra en 
mørk fortid til en lysere fremtid for 
landet.

Hvem får gavn af donationerne?
Her kan nævnes nogle af formålene:
- Brødremenigheden støtter arbejdet 
på Vestbreden i Israel. ”Stjernebjer-
get” er et kristent center, som hjælper 
mentalt og fysisk handicappede børn 
og unge, muslimer og kristne, som bor 
i uroprægede palæstinensiske selvsty-
reområder nord for Jerusalem,
- Missionsforbundet giver støtte til et 
børne- og ungdomshjem for forældre-
løse børn og unge i Ghana.
- Den katolske kirke donerer penge til 
at drive et dagcenter for de fattigste 
børn fra Maganzo i det nordvestlige 
Tanzania.
- Baptisternes Kvindenetværk samar-
bejder med Baptistkirken i Rwanda 
om Dukore projektet. Dukore betyder 
”vi arbejder” og er et projekt med 
”small business” i flere kvindegrupper.

Alt dette er kun muligt ved Guds 
hjælp og fordi kvinder står sammen og 
rækker ud til deres medmennesker.
Der er et stort behov derude, så der er 
også brug for en som dig!
Kom så med: ”Rejs dig! Tag din båre 
og gå!” - Kvinder fra Zimbabwe kal-
der på både dig og mig!

Vesna Pelo









Klosterbakken 11,
5000 Odense C
Tlf: Café Klosterbakken 66145155

Præst
Henrik Krak Søndergård, Nagbølvej 43, 
6640 Lunderskov, Tlf: 61302154, 
E-mail: hks@baptistkirken-odense.dk

Kirkens hjemmeside:
www.baptistkirken-odense.dk

Kasserer
Sten Jep Emming , Odensegyden 30, Allesø,
5270 Odense N, Tlf: 63 94 60 65, 
E-mail: steen.jep@emming.dk
Bidragskonto: Reg. 1551  Konto 7351348

Ansvarlig redaktør af bladet:
Lisbeth og Jørn Møller Sandbæk, 
Julagervænget 51, 5260 Odense S, 
Tlf: 26213883/30273813
E-mail:  jorn.sandbak@gmail.com
 lisbeth.m.sandbak@gmail.com

Næste blad udkommer den 26. april             Deadline er den 16. april

BaptistKirken i Odense

Døb dem og lær dem
”Gå derfor hen og gør alle folkeslage-
ne til mine disciple, idet I døber dem i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn, og idet I lærer dem at holde alt 
det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg 
er med jer alle dage indtil verdens 
ende”. (Matt. 28, 19 - 20)

Kristen på mange måder
I min yngste datters skole er der flere, 
der har sagt: ”Jeg er også kristen”.
Nogle tilføjede: ”Men jeg tror ikke 
på Gud”, eller: ”Men jeg går aldrig 
i kirke”. Det gav en god snak for os 
derhjemme: Hvad mener vi, når vi 
siger, at vi er kristne?

At være en discipel af Jesus
”Kristen” er et vanskeligt ord i Dan-
mark. Men Jesus har heller ikke bedt 
os om at blive kristne eller at gøre 
andre kristne. Han kalder os til at være 
disciple og gøre andre til disciple. En 
discipel af Jesus betyder at være en 
efterfølger af Jesus. Dvs. at vi ønsker 
at lære af det, han har sagt, og at følge 

det i vores handlinger.

Døb og lær
Jesus siger i ovenstående bibelvers, at 
der er to ting, vi skal hjælpe hinanden 
med: At vi bliver døbt, når vi er kom-
met til tro på Jesus, og at vi lærer at 
holde, hvad Jesus har sagt.
Det første er en beslutning, som vi 
tager én gang. Det andet er en livslang 
proces.
Men der fulgte et løfte med. Hvis vi 
gør det, så lover han os: ”Jeg er med 
jer alle dage indtil verdens ende”.
Så Jesus siger altså, at vi skal blande 
os i hinandens liv! Ikke på den dårlige 
måde, men som en kærlig broder og 
søster, der vil hjælpe sit medmenneske 
til et bedre liv som discipel af Jesus.
Må Gud lede os til at gøre det på den 
rigtige måde, så mennesker bliver 
løftet op og finder glæde i at være en 
efterfølger af Jesus.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


