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Barnevelsignelser og velsignelse af ægteskab
Vi har i øjeblikket den glæde, at der 
fødes børn i vort  fællesskab, og i 
den forbindelse har der været 2 bar-
nevelsignelser.
Den 15/9 2019 var der barnevelsig-
nelse af Grace Galau og Michael 
Mikkelsens søn, der hedder Philip 
Jang Mikkelsen, men inden han blev 
velsignet, så blev parret velsignet 
i forbindelse med deres indgåede 

ægteskab.
Den 6/10 2019 var der barnevel-
signelse af Stephanie Garcia og 
Kristian Olsens nyfødte, Matthæus 
Garcia Olsen.
Fra menighedens side vil vi gerne 
ønske til lykke.

Torsten Wendel-Hansen



Renovering af kirkesalen:
Renoveringsarbejdet har nu stået på 
i to måneder. Vi er næsten færdige 
med malerarbejdet, og el og kabelar-
bejde er også næsten fuldført. Podiet 
har vist sig noget mere omfattende, 
end vi troede. Mange løsninger har 
vi måttet udtænke undervejs. Nu har 
vi imidlertid fået godt hul på dette 
også, og vi kan se at arbejdet skrider 
frem. Håndværkerne har gjort et fan-
tastisk stykke arbejde og har arbejdet 
næsten hver lørdag plus enkelte af-
tener i ugen. Det er ikke fordi, vi har 
været mange – ca. 10 hver lørdag. 
Forplejningen har været i top – for-
middagskaffe/the og rundstykker og 
en dejlig frokost – enten kold eller 
varm. 
I løbet af projektet er nye ting duk-

ket op, bl.a ser vi behov for nyt 
gulvtæppe på balkonen. Det har be-
tydet at det gamle, som er fuldlimet, 
skulle fjernes – en tung opgave. Det 
bliver også sat en ekstra projektor 
op, så man kan se en skærm under 
gudstjenesten, selv om man sidder 
på balkonen. Der bliver monteret en 
fladskærm i cafeen, når nu lednings-
arbejdet er i gang. Så kan man følge 
med i gudstjenesten fra cafeen, se 
film ved filmaftener, benytte skærm 
ved cafegudstjenester, vise diverse 
info i cafeen.
Alt dette betyder, at vi nu kan gå 
i gang med rengøring flere steder. 
Her kan alle være med. Det vil være 
rigtig dejligt, om flere vil melde sig 
til Kern på 30282658. Du behøver 
ikke vente til du bliver prikket på 



skulderen.
Vi mangler at producere nadverbord og talerstol – vi satser på at påbegynde 
det inden længe; men det kræver ressourcer. 
Vi havde håbet på at kunne indvie kirkesalen sidst i oktober. Men ressour-
cerne har været for få, og ting har været mere udfordrende end forventet. Vi 
håber på at kunne benytte kirkesalen til adventskoncerten 1. december; men 
indvielsen skubber vi til det nye år.
Tak til alle jer der har gjort en indsats – uden jer var dette ikke muligt. 
         Kern.



Hilsen fra Bibelskole projektet i Estland

Her midt i oktober 
måned er efteråret og 
skolehverdagen også 
ankommet her i Estland. 
Jeg blev forstander for 
vores Bibelskole her i 
Estland for tre måneder 
siden. Siden da har jeg 
og skolens medarbejdere 
forberedt skoleopstart 
samt arbejdet med un-
dervisning, udflugter og 
kirkepraktik. 

Fra begyndelsen af dette skoleår i september, har vi haft fornøjelsen af at 
have fantastiske 36 elever fordelt på tre kurser; en daglig skole, en aftensko-
le og en skole med undervisning en weekend månedligt. I år har vi efter min 
mening haft den bedste skolestart med en fantastisk åbningsdag og nogle 
rigtig gode første uger. Mens september var fyldt af begejstring, glæder vi os 
nu i oktober til vores efterårsferie med afbræk fra den travle dagligdag for 
lærere og elever. 
Eleverne i den daglige skole hjælper i dette efterår med to Alfa kurser i sam-
arbejde med henholdsvis en menighed i byen Paldiski, vest for Tallinn og i 
byen Viljandi syd for Tallinn. Mens vores medarbejder Inna Prysiazhniuk 
leder eleverne i Paldiski, leder jeg elevgruppen i Viljandi. Med alfa kurserne 
samt vores weekend skole på 
øen Saaremaa rejser vi i denne 
tid Estland tyndt med skolens 
minibus.
En særlig dejlig oplevelse 
havde vi med vores aftens-
skoleelever d. 12. oktober. I en 
menighed udenfor Tallinn tog vi 
os god tid til at lære hinanden 
bedre at kende ved at dele vores 
livshistorier. Alle elever og læ-



rere måtte derfor for-
tælle om deres op- og 
nedture i livet samt de-
res frelsesoplevelse og 
fremtidsforhåbninger. 
Inden jul ser vi frem til 
vores juleretræte med 
dagseleverne, som i år 
går til Finland, hvor 
en menighed lader os 
nyde deres retrætecen-
ter nær Tampere. 

Tak fordi I følger med og støtter vores arbejde. I efteråret, må I gerne bede 
vores himmelske far om (1) at han vil gøre vores to praktikforløb med alfa 
kurser frugtbare for eleverne såvel som samarbejdsmenighederne, (2) at han 
vil bringe de rigtige gæstelærere, medarbejdere og samarbejdspartnere og at 
(3) han må give Krete og jeg mod, visdom og ydmyghed til at lede skolen 
fremad på bedste vis. 

Simon



Barbecue
22. august havde cafeen 
inviteret til barbecue, hvor vi 
fik burgere, kylling, pølser 
og dertil en sodavand. Alle 
cafeens medarbejdere var 
involveret i afvikling af ar-
rangementet – tak til jer. Der 
var mere end 65 deltagere, 
som hyggede sig omkring 
bordene i cafeen og i gården. 
Vejret var med os og viste sig 
som en skøn eftersommerdag. Vi snakker ofte om socialt fællesskab, og det 
fik vi mulighed for at pleje på tværs af arbejdsgrene, etnicitet og alder. Efter 
spisningen fortalte Filip om sit arbejde som evangelist i Mexico, hvor han 
bor sammen med sin hustru. Filip var hjemme for at fejre sin 60 års fødsels-
dag sammen med sin danske familie.

Landskonference 2 i Vejle - 16. november

Den 16. november 2019 er der indkaldt til landskonference 2 i Apostolsk Kirke i 
Vejle.
Dagens program er sådan tilrettelagt, at man reserverer hele formiddagen fra kl. 
10.00 til 12.30 til Rie Skårhøjs indlæg over emnet ”Hvordan får vi flere frivil-
lige ?”. Rie kommer først med et indlæg, hvorefter hun vil lede en workshop over 
temaet ”Frivillighed - om at rekruttere og motivere frivillige i menighederne”.

Efter frokost går man over til dagsordenen 
for LK2. Denne indholder indlæg omkring 
støtte til menighederne på forskellige om-
råder, uddannelse, International Mission. 
Herefter vil der være en drøftelse om Bap-
tistkirkens organisation og sammenhængs-
kraft. Endelig rummer dagsordenen også 
vedtagelsen af et budget for året 2020.
Der vil blive bragt et referat fra dagen i næ-
ste kirkeblad, ligesom menigheden vil blive 
orienteret på det ordinære forhandlingsmøde 
i jannuar 2020. Alle er velkomne til at følge 
forhandlingerne, hvis man tilmelder sig, dog 



uden stemmeret. Det har kun de delegerede.

NB ! Såfremt man ønsker at se det i forbindelse med landskonferencen udfær-
digede materiale (dagsorden, budget m.m.) så henvises der til baptistkirkens 
hjemmeside www.baptistkirken.dk, hvorfra materialet er tilgængeligt. 
Torsten Wendel-Hansen

Jeg er opvokset i Mexico, som num-
mer 5 ud af en søskendeflok på 10. 
Mine forældre var katolikker, men 
vi kom sjældent i kirke. Min mor 
fortalte os historier fra Bibelen, men 
jeg havde ikke noget forhold til Gud.
Jeg fik en universitetsuddannelse, 
blev gift, og fik 3 børn. Da jeg var 
midt i fyrrene blev jeg skilt fra min 
mand og boede derefter alene med 
mine børn. En af mine veninder 
begyndte at fortælle mig om Gud 
og Hans søn Jesus, og samtidig var 
der en kampagne i min hjemby, hvor 
Gideonitterne delte Nye Testamenter 
ud. Jeg havde aldrig læst i Bibelen 

før, men det begyndte jeg på nu, og 
jeg begyndte også at gå til gudstje-
neste i den lille frimenighed, som 
min veninde gik i. Cirka et år senere 
blev jeg døbt i den flod, der løber 
ved siden af kirken. 
Fem år senere lærte jeg Filip at ken-
de. Vi blev gift et år senere. Jeg har 
boet i Danmark i ca. et år, og sidst 
jeg var i Danmark, blev jeg optaget 
i Kirken i Odense, men nu bor vi i 
Mexico. Vi læser dagligt i Bibelen, 
og jeg kan nu gå ud og fortælle folk 
om, hvad Jesus har gjort for mig. 
Det overrasker mange mennesker.
Forleden mødte jeg en kvinde. Hun 
spurgte: ”Hvilken religion tilhører 
du?” Jeg sagde: ”Ingen religion. Jeg 
har bare et forhold til Jesus!” Så 
sagde hun: ”Ja, så kan du da ikke 
være katolik!” – Det kunne jeg give 
hende ret i! I stedet for at snakke om 
vore forskelligheder, prøver jeg blot 
at vise Vejen til vores Frelser, Jesus!
Der er stor forskel på min/VORES 
form for kristendom og katolicis-
mens.
Det kunne jeg sige meget om, men 
vil her blot nævne en enkelt:

Patricia var proforma-katolik - men nu et vidnesbyrd for Jesus



Det var rigtig hyggeligt at være 
en tur i Danmark i sommer, og jeg 
havde lejlighed til at snakke med en 
del af jer enten på Sommerstævnet 
eller i Kirken.

Børnene
Nu er vi i fuld gang med vores andet 
år i Mexico, og det er inspirerende at 
se, at vores arbejde også bærer frugt. 
Der kommer tit nye folk til kirken, 
og da der er mange kvinder, der 
bringer deres børn, er vi begyndt på 
Søndagsskole. Vi har lavet to grup-
per, og jeg tager mig af den ældste 
gruppe to søndage om måneden, 
hvor vi synger, hører Bibel-historier 
og forskellige Bibel-relaterede ak-
tiviteter. Da prædiken nedenunder 
som regel tager to timer, skal der 
være noget på programmmet, for 
at holde børnenes opmærksomhed 
fanget.

Uddeling af pjecer
Vi har haft fire ture til andre byer. 
Først deler vi pjecer ud på markeder 
og andre steder, hvor mennesker 
færdes, og derefter følger vi op på 
dem, vi tidligere har mødt. Vi prø-

Fortolkningen af Bibelen.
En af de største forskelle mellem 
katolicismen og andre grene af kri-
stendommen har at gøre med for-
tolkningen af de kristnes hellige bog, 
Bibelen.
Katolicismen tilbyder et kanonisk og 
officielt syn på de begivenheder, der 
fortælles i Bibelen, altså en bestemt 
holdning og fortolkning af den, som 
den troende skal tro og følge. Mange 
mener katolicismens vision alvor-

ligt begrænser den troendes rolle og 
forhindrer en friere og mere åben 
fortolkning af den hellige tekst. 
Der kunne også nævnes forskelle i 
synet på Jomfru Maria, helgener-
nes rolle, sakramenterne, kirkeligt 
cølibat, skærsild og meget mere, 
men det vil kræve for meget plads at 
skrive om det.

Gud velsigne jer, og mange kærlige 
hilsener fra Patricia

Nyt fra Nexico



ver i hver by at få kontakt til en 
åndsfyldt fri-menighed, så vi har et 
sted vi kan opfordre folk at gå til, 
da det for mange ville være uover-
skueligt eller urealistisk at komme 
hele vejen til vores lille by. – Her-
hjemme deler vi dagligt pjecer ud, 
når vi går rundt i byen, og mange 
begynder at kende os godt. Det er 
tydeligt for alle, at jeg er udlænding, 
men jeg prøver at være som dem, 
og mit spanske bliver også bedre, jo 
mere jeg bruger det. Det respekterer 
folk, og vi kan komme ind på livet 
af dem.

Overfaldet af kæresten
Da jeg var i Danmark, fortalte jeg 
lidt om den rå vold, der desværre er 
en del af livet her. Vi har haft det tæt 
på livet. En af vores venner, Lorena, 

blev overfaldet af sin kæreste. Han 
angreb hende med en machete og 
slog hende i hovedet og på ryg-
gen og brækkede en arm på hende. 
Mirakuløst overlevede hun. Efter 
flere operationer er hun kommet på 
et ”sikkert hjem” for at komme sig. 
Vi har snakket med hendes forældre, 
og efter omstændighederne har hun 
det godt, men vær venlig at bede for 
hendes fulde helbredelse, og at Her-
ren kan lindre og trøste hende.

Den store høst
Mexico er et land i vækst, og det er 
der brug for. Folk sulter ikke, men 
der er stadig udpræget fattigdom. 
Man kan tydeligt se, hvem der har 
familiemedlemmer på den anden 
side af grænsen til USA, og derfor 
sender penge hjem til familien. Dette 
har en ekstra skjult fordel: mange 
af de mænd der bor et stykke tid i 
USA, besøger Baptistkirker eller 
andre frimenigheder dér, og hører 
derved evangeliet - oftest for første 
gang. 
Bed for os - at vi må få fat i nogle af 
dem, der vender hjem, for vi alene 
kan ikke udføre det store arbejde, 
der er her. Høsten er i sandhed stor, 
men arbejderne er få. 
Tusind tak fordi I hjælper os finan-
cielt. Det gør det muligt for os at nå 
flere!
Kærlige hilsener fra Filip og Pa-
tricia, Jalpan de Serra, Querétaro, 
Mexico



November 2019
Søndag 3. 10.30: Nadvergudstjeneste vHenrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
  12.00: Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.

Mandag 4. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Håbet i livets   
   efterår” - ”Svære spørgsmål i livets efterår - om økonomi og  
   den sidste vilje” - Poul Kirk - Godthåbskirken, 
   Rosenlunden 15.

Søndag 10. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Lena Jørgensen
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag  13. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Gartnerierne på Fyn” - Jens Åge S. Petersen fra ”Historiens  
   Hus” kommer og fortæller.  
  
Søndag 17. 10.30: Gudstjenste vOle Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jette Hyrup.
   Indsamling til baptist.dk.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Søndag 24. 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen. Børnekirke.
   Mødeleder: Heidi Byg.
   Indsamling til menighedens sociale arbejde.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 27. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Besøg på Grønland i egenskab af Amtsrådsformand” - Vi får  
   besøg af tidl. amtsrådsformand Poul Weber.



December 2019
Søndag 1. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern  Sloth 
   Indsamling til Bibelselskabet.
  19.00: Adventskoncert - se omtale.

Mandag 2. 10.00: Det  frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Håbet i livets   
   efterår” - ”Himmelen - vort evige håb” - Kirsten Mørch-  
   Nielsen - Godthåbskirken, Rosenlunden 15.

Onsdag 4. 19.00: Kreaaften - se omtale.

Søndag 8. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 11. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - 
   ”Julefest/Julestue”. Vi synger julesalmer, der er konkurrencer  
   og vi slutter med andagt ved kirkens præst
   Henrik Søndergaard.

Søndag 15. 10.30: Julefest m.m. - se omtale.
   Indsamling til menighedens sociale arbejde.  
   Efter formiddagens anledning er der julefrokost
   afsluttende med kaffe.

Tirsdag 17. 17.00: Cafeens julefest - se omtale - forventes at være slut ca. kl. 21.

Søndag 22. 10.30: Gudstjeneste v/Tommy Rasmussen. 
   Mødeleder: Ole Olsen.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Tirsdag 24. 15.00: Juleaftensgudstjeneste v/Ole Olsen.
Juleaften  Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til børn i Rwanda og Burundi.

Søndag 29. 10.30: Cafegudstjeneste v/Ole Olsen m.fl.



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.

Forhandlingsmødet den 3. novem-
ber 2019 efter gudstjenesten:
Ved forhandlingsmødet er der bl.a. 
opstilling af kandidater til det kom-
mende menighedsrådsvalg, øvrige 
valg, dagsordenspunkter til BID’s 
Landskonference 2 m.m. Kom og 
vær med til mødet. Der er fællesspis-
ning efter gudstjenesten, inden vi går 
i gang med forhandlingsmødet..

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
2. nov., 20. nov. samt 10. dec. 2019. 
- Evt. henvendelser både i mundtlig 
og skriftlig form til menighedsrådets 
formand senest 3 dage før mødets 
afholdelse.

Fyraftensandagt og bøn:
Sidste gang inden jul bliver den 10. 
dec. 2019. Vi starter igen i det nye år 
den 7. jan. 2020. Vi mødes tirsdage 
kl. 16.30 i kirkesalen.

Menighedens julefest den 15. 
december 2019 fra kl. 10.30 til ca. 
14 - 14.30:
Programmet ligger ikke fast endnu, 
idet udvalget, der skal arrangere 
dagen, endnu ikke har været samlet, 
men vi vil starte kl. 10.30. Næste 
punkt vil herefter blive julefrokosten 
ca. kl. 12.30 med efterfølgende kaf-
fe. Sluttidspunktet vil - som ovenfor 
anført - komme til at ligge mellem 
14.00 og 14.30. - Vi kender endnu 
ikke prisen for julefrokosten, men 
for børn under 12 år er det gratis.

Café Klosterbakkens julefest - 
tirsdag den 17. december fra kl. 
17.00 til ca. 21.00:
Denne julefest har gennem årene 
haft sine helt egne traditioner, som 
også i år vil blive holdt i hævd. Alle 
er velkomne - både gæster, medar-
bejdere og menighedsmedlemmer. 



Den endelige planlægning er ikke 
på plads endnu, men foruden god 
julemad -”som vor mor lavede den”, 
så vil der være forskellige former 
for festlige indslag og kaffe. Aftenen 
slutter med en juleandagt i kirkesa-
len. Man skal tilmelde sig til cafeens 
medarbejdere i åbningstiden. HUSK 
at der skal ske betaling ved tilmel-
dingen.

Julekrea onsdag den 4. december 
2019 kl. 19.
Signe Damsbo Anandasubrama-
niamog Lena Jørgensen vil stå for 
aftenen. Deltagergebyr kr. 25,- og 
overskuddet går til hjælpearbejde. 
Aftenen slutter ca. 21.30.

Torsten Wendel-Hansen

Adventskoncert søndag den 1. 
december kl. 19.00:
Aventskoncerten er en oplagt anled-
ning til at påbegynde julehøjtiden. 
Advent betyder ”Herrens Komme”. 
I adventstiden forbereder vi os på 
julehøjtiden, der kulminerer den 24. 
december med fejring af Jesu fødsel. 
Den største begivenhed i historien.

Koncerten spilles som sædvanlig 
af Gospelkoret Joyful Voices under 
ledelse af Kathrine Daugaard og 

Theis Juul Langlands og Odense 
Brassband under ledelse af Lars K. 
Mortensen.
Du får lejlighed til at synge med på 
et par dejlige salmer, og du får et ord 
med på vejen fra menighedens præst 
Henrik Søndergaard. Efter koncerten 
kan der købes kaffe og æbleskiver. 

Kom selv og tag din nabo med - 
Koncerten er gratis.

Mogens Andersen



Alpha starter op igen

Vores Alpha-kurser har ligget stille 
i 1½ år. Vi har ikke kunnet tilbyde 
et nyt kursus, da vi manglede en 
Alpha-administrator ,og da det ikke 
var muligt pga. ombygning af kirke-
salen.
Nu har Torsten og Kern meldt sig 
på banen sammen med Henrik til 
et kollektivt administrator-team, og 
kirkesalen bliver færdig i løbet af 
efteråret. Lederne fra tidligere Alpha 
og Beta er også positive for et nyt 
forløb.
Derfor planlægger vi at starte Alpha 
op i januar.

Der bliver justeret lidt
Der vil være nogle ændringer i for-
hold til tidligere. Vi vil gerne satse 
mere på folk udefra.
Kirkens faste deltagere vil vi op-
fordre til at opsøge kirkens øvrige 
grupper i stedet.
Alpha vil stadig være Alpha, men 
der vil blive lavet nogle justeringer 
mht. antal aftener og Beta-kurset. 

Der var tidligere 15 samlinger. Det 
er mange gange at skulle sørge for 
bespisning til så mange mennesker. 
For dem, der er med i andre cel-
legrupper, er det svært at køre disse 
grupper videre, medens der er Alpha.

Inviter en ven
Alpha er et oplagt sted at invitere 
nye mennesker, der ikke kommer i et 
kirkeligt arbejde.
Nogen har taget på Alpha-kursus 
sammen med en ven, for at bakke 
vennen op. Det vil vi gerne fortsat 
opfordre menigheden til at gøre. 
Måske du kender en, som vil være 
interesseret i at få en hurtig og 
præcis indføring i, hvad det vil sige 
at være en kristen, og hvad Bibelen 
handler om.
Vær med til at sprede budskabet om 
Alpha. Den bedste måde at få nye 
mennesker med, er den direkte hen-
vendelse fra person til person.

Mvh
Alpha-gruppen
v. Henrik Søndergaard



Tilbageblik på kirkesalens 
udvikling
I anledning af den igangværende 
renovering af kirkesalen kommer 
her et lille tilbabeblik på kirkesalens 
udvikling over tid.

Siden Kristuskirken blev indviet 
i 1933, har kirkesalen undergået 
forandringer af flere omgange. I 
begyndelsen havde man en talerstol 
omringet af et markant trægelænder, 
som senere blev erstattet af noget 
mindre tungt. 
Pïbeorglet kom også først til senere. 
Gulvet var sort, og der stod kirke-
bænke på rad og række. 

Indgangen til kirkesalen var bagerst 
i kirkesalen, hvor der var opgang fra 
Klosterbakken på hjørnet af kirken, 
hvor vi i dag har det markante skæve 
kors.
I begyndelsen af 1980’erne blev den 
gamle sidebygning til kirken revet 
ned, og den nye tilbygning med mel-
lembygning og menighedssal blev 
bygget. I den forbindelse blev ind-

gangen til kirkesalen flyttet til siden 
af salen, som vi kender det i dag.
I 1991 blev kirkesalen moderniseret, 
hvor den tidligere turkisfarvede bag-
grund ved dåbsbassinet blev erstattet 
af den nuværende farve “ultrama-
rin”. Samme farve fik stuklisten 
mellem væg og loft hele kirkesa-
len rundt. Vi fik vores nuværende 
polstrede stole i samme farve, og 
de gamle kirkebænke blev sammen 
med brugt tøj sendt med en contai-
ner til Rubura. 
Det gamle sorte “gummigulv” blev 
erstattet af det nuværende “lædergu-
le” klinkegulv. Vi fik nye “Verona”-
lamper i loftet og et motorbetjent 
lærred til overheads over dåbsgra-



Profetisk gruppe

Bibelen nævner forskellige nådega-
ver, og lægger bl.a. stor vægt på at 
søge det profetiske.
Profeti er nævnt i NT både under de 
9 nådegaver og de 5 tjenester.
De 5 tjenester, vi læser om i Bibelen, 
er apostle, profeter, evangelister, 
hyrder og lærere.
Profeternes rolle er at opbygge me-
nigheden til velsignelse for andre.
At tjene hinanden med de nådegaver, 
vi har fået.
Amos fortæller os, at Gud ikke gør 
noget, uden at profeterne først har 
fået det at vide.

Karakteristisk for profeterne er, at 
de søger en direkte kommunikation 
med Gud.

Det kan medføre, at profeterne er 

vanskelige at forstå, når Gud vil no-
get andet med os, end vi selv havde 
tænkt.

Måske ikke underligt, for Jesus 
fortæller, at Bibelens profeter blev 
slået ihjel. 

Og Jesus på korset vidner om, hvor-
dan de uretfærdige behandlede den 
retfærdige.

Gud taler i dag
Profeter er typisk delt i nogle, der 
ser billeder og andre, der mere får 
det som tekst eller ord. 
På profetisk kursus er det forbløffen-
de at opleve, hvor tæt nogle menne-
sker er på Gud. Men Bibelen har jo 
mange eksempler på, at mennesker 
kommunikerer med Gud. 
Og Herren udruster den, han kalder.

Herren har lagt forskellige nådega-
ver i menigheden, også profetiske.
Der er dannet en profetisk gruppe, 
der mødes en gang om måneden.
Et karakteristisk træk er at være 
ydmyg og at lytte, lytte til hinanden 
og så vidt muligt til Herren. 

ven, som siden er blevet udskiftet med projektor og permanent lærred over 
talerstolen. 
Guldkorset fik spotlys, så det kunne fremstå klart og smukt på den mørkeblå 
baggrund. Kirkesalen fik også ny talerstol og nyt nadverbord i lys bøg, som 
nu erstattes igen i forbindelse med den igangværende renovering.

Morten Olsen



Gruppens møder
Gruppens møder forløber uden dags-
orden og uden mødeleder.
Men vi må konstatere som Jesus 
lærer os: Ånden er villig, men kødet 
er skrøbeligt.
Møderne indledes med lovsang og 
bøn, og vi oplever, at det er Herren 
velbehageligt.
Ideen er hentet fra Bibelen og kan 
anbefales.

Vi har flere gange oplevet, at når 
vi beder om nådegaver til at tjene i 
Guds rige, så har vi fået, hvad vi har 
bedt om.
Som eksempel kan nævnes gaven til 
at bedømme ånder eller gaven til at 
udlægge tungetale.

Gud virker
Vi ser jævnligt Herrens kraft virke, 
også helbredelse ved bøn.

Det kraftfulde i bøn oplever vi gang 
på gang.
Gud giver os oplysninger på for-
skellig måde, og vi oplever mange 
velsignelser.
For Gud er der kun én kirke i ver-
den - Jesu kirke - hvor menigheder 
virker og samvirker i åndelig enhed. 

Der er ikke splittelse i Guds rige, 
hvor Helligånden er vejleder.

Gruppens arbejde
Vi er forsigtige med, at det, der kom-
mer, så vidt muligt kontrolleres og 
er i overensstemmelse med Bibelen, 
inden noget frigives. 

Det er vort håb, at gruppen må virke 
til velsignelse for hinanden, for me-
nigheden og for andre. 
Og at flere må blive sig sine nådega-
ver bevidst med henblik på at tjene i 
Guds rige.

Venlig hilsen
Profetisk gruppe v. Max



Boganmeldelse
”Hvad mener vi med at Bibelen er Guds ord” 
af Mikael Tellbe

Bogen begynder med en trist information: Bibellæsning er for nedadgående.
Antallet af regelmæssige bibellæsere (læser i Bibelen mindst en gang om 
ugen) er halveret på 35 år. I Norge viste en undersøgelse fra 2014, at 40% af 
de frikirkelige kristne ikke åbnede deres bibel en eneste gang i hele 2014.
En stor forklaring er, at Bibelen er under pres i skole- og forskerverdenen. 
Hvordan kan man i 2019 tro på Bibelen som Guds ord, samtidig med, at 
videnskabelige opdagelser og den Historisk-kritiske metode sætter spørgs-
målstegn ved Bibelens budskab?

Det giver denne bog gode svar på.
Mikael Tellbe er dr. teol i Ny Testamente ved Örebro Teologiska Högskola 
i Sverige. I sit arbejde bevæger han sig mellem klasseværelset, kirkerum-
met og forskerkontoret og fortæller i sin bog, hvordan han forholder sig til 
Bibelen i disse tre universer.
Han formår at skrive i et enkelt og let forståeligt sprog

I sin bog kommer han ind på forholdet mellem en ufejlbarlig Gud og fejlbar-
lige mennesker. Hvad betyder det, når vi siger, at Bibelen er Guds ord? Den 
er jo skrevet af mennesker.

Mikael Tellbe lægger afstand til den Historisk-kritiske metode, som ikke 
anerkender det overnaturlige. Efter at have gået rundt i forskerverdenen i 30 
år, beroliger han os og skriver blandt andet:
”Min erfaring er, at man som kristen ikke behøver at føle sig truet af mo-
derne bibelforskning eller et mere videnskabeligt studium af Bibelen. Efter 
at have bevæget mig rundt i forskellige ”forskerrum” i mere end tredive år 
er jeg endnu ikke stødt på noget, der har væltet min bibeltro. Den kristne tro, 
også bibeltroen, holder til at blive underkastet undersøgelser”. (s. 59 – 60)

En vigtig pointe for Mikael er også, at formålet med Bibelen ikke er at in-
formere og give viden, men mere at forandre os, når vi hører budskabet.
Guds Ånd arbejder med og gør ordet levende. Bibelen er ikke bare en almin-
delig bog, men et ord, som kan skabe nyt liv i dig og mig.



Men for at Guds ord kan gøre sit arbejde i os, er vores indstilling til Bibelen 
vigtig. Derfor skriver han videre:
”Hvordan bliver døde bogstaver til levende tiltale? Lad mig gentage det, 
som jeg understregede i indledningen til denne del af bogen: Det handler 
ikke om at finde en ny mirakelmetode til at læse Bibelen, men om at få den 
rette holdning til bibelteksten. For mig omfatter det mindst tre nøglebegre-
ber: nærhed, forventning og ydmyghed”. (s. 117)

En vigtig og trosstyrkende bog. Den vil enhver bibellæser kunne få gavn af 
at læse.
Henrik Søndergaard

Kan købes i Kristent Bogcenter eller hos ProRex Forlag for 199,95
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Et besøg på en anden planet
I år er det 50 år siden, at Neil Arm-
strong satte sine fødder på månen. (21. 
juli 1969 kl. 03:56 dansk tid)
DR sendte non-stop i 2 døgn, hvilket 
var ret usædvanligt på den tid. Der 
var mange, der sad foran skærmen om 
natten for at se det store øjeblik.
Filmklippene fra den første månelan-
ding og det blafrende, amerikanske 
flag, er blevet vist mange gange i 
årene, der er gået. Det var en stor be-
givenhed, og Neil Armstrong udtalte 
de berømte ord: 
”Et lille skridt for ét menneske – et 
kæmpe skridt for menneskeheden”.
Alt gik godt. Missionen var fuldført. 
Amerikanerne kom først og plantede 
et flag.

Anderledes gik det for 2.000 år siden, 
da Guds søn blev sendt til vores 
planet. Det skete helt umærkeligt og 
mange opdagede det først 30 år se-
nere, da Jesus var voksen og begyndte 
at gå rundt i Israel.
Jesus virkede kun i 3 år. Han kom al-

drig udenfor Israels grænser og ingen 
TV-stationer dækkede begivenheden. 
Alligevel har hans liv fået evigheds-
betydning for millioner af mennesker 
verden over.
Han kom ikke for at plante et flag, 
men for at redde menneskeheden.

Bibelen fortæller:
”Han som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov at være lige 
med Gud, men gav afkald på det, tog 
en tjeners skikkelse på og blev menne-
sker lig”. (Filip. 2, 6)

Det var stort, da Neil Armstrong 
besøgte månen, men Jesus´ besøg på 
jorden fik langt større betydning. Jesus 
gav os håbet om en bedre verden, og 
han viste os vejen til et evigt og fuld-
endt liv.
Hans budskab var klart: Tro på mig, 
og jeg vil give dig et nyt liv – og et 
evigt liv.
En skøn tanke, når vi går julen i møde.

Kærlig hilsen Henrik Søndergaard


