
Igen i år holdt vi menighedslørdag hos 
Elizabeth og Clive på deres gård i Ko-
rup. Vi var 60 personer i alle alders-
grupper, der fik en dejlig dag i flot ef-
terårsvejr. Det primære i programmet 
var socialt samvær, og vi fik snakket, 
hygget, rørt os. Maden er også vigtig, 
og det blev til morgenmad, frokost fra 
Moe og kage til eftermiddagskaffe. 
Stjerneløb var en spændende og 

engagerende aktivitet, hvor man blev 
sat sammen tilfældigt og dermed 
var sammen med andre end dem,vi 
normalt snakker med. Kongespillet på 
gårdspladsen var en god aktivitet, med 
ivrige spillere og tilskuere, der nød det 
dejlige vejr.

Fortsættes på næste side....

Kristuskirken
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Menighedslørdag 3. september



Andagten var med tema: ”Guds hus 
bygget af levende stene”. Det blev 
flot visualiseret på en planche, hvor 
grunden er bygget på Jesus, som er 
den faste grundvold, og de levende 
stene er visualiseret med ”mursten” 
med billeder taget af Esben. 
Tak til jer der stod med det praktiske 
– en sådan dag kræver forberedelse, 
mandskab til afvikling og oprydning. 
Tak til jer der kom og var med til at 
gøre dagen til en god oplevelse.

Kern



Grill-aften i Café Klosterbakken

Tirsdag den 23. august afholdtes 
der grillaften i cafeen. – Det var 
en utrolig varm aften, og ca. 60 
personer havde takket ja til at 
være med til at spise dejlig grill-
mad og hygge sig sammen.
Coronaen en nu heldigvis kom-
met lidt på afstand, så vi igen 
kan samles. Vi havde til denne 
aften også inviteret nogle ukra-

inske flygtninge til at være med, hvilket en del af dem havde takket ja til. Vi 
var den 13. aug. på Legolandtur i Foreningen Klosterbakken, og her var vi 
kommet i kontakt med disse mennesker, som var meget glade for at deltage 
også denne aften.
Som vanligt sørgede Bent for lidt hyggemusik undervejs.
Alt i alt blev det en rigtig dejlig anledning.

Torsten Wendel-Hansen



Menighedsrådslørdag

Menighedsrådet var samlet en hel lørdag d. 24. sept. på Clive og Elizabeths 
gård i Korup, for at få snakket om de ting, vi ikke når ved et ordinært me-
nighedsråds møde. Det var dejligt at være sammen uden en stram dagsor-
den, og i stedet gå i dybden med de temaer, vi havde valgt.
Vi har fået betroet en opgave at være ledelse for vores menighed. Den er vi 
ydmyge overfor.
En menighed som vores i en dynamisk tid, vil selvfølgelig stille os mange 
spørgsmål og give os udfordringer. Der er mange meninger og holdninger i 
menigheden. Det skal vi håndtere og rumme, så vidt det er muligt. Medlem-
merne i menighedsrådet har alle stærke og mindre stærke sider; men som 
team tror vi, at vi når frem til gode beslutninger for vores dejlige menighed. 
Lige nu arbejder vi med vores værdigrundlag, som vi vil drøfte på forhand-
lingsmødet i november. Vi arbejder også med prioritering af vores aktivite-
ter ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra menigheden. Vores arbejde udføres 
primært af frivillige – vi vil så meget; men vi må også have øje på ressour-
cerne.
Vi drog hjem efter en koncentreret dag med seriøs samtale, grin og godt fæl-
lesskab.
Kern



Hej fra Estland!

Mens skovenes farver forvandler sig 
og aftnerne bliver kortere og kortere, 
har vi fundet huerne, halstørklæder-
ne og handskerne frem.
Det er sjovt at skrive denne hilsen i 
denne uge, hvor jeg prædiker hjem-
me i Odense baptistkirke på søndag. 
Krete og jeg glæder os rigtig meget 
til igen at være i Danmark en lille 
uges tid. Vi rejser om tre dage. Først 
til Tallinn, derfra til Riga, fra Riga til 
Billund og derfra til Fyn.
I skrivende stund, sidder jeg dog i 
stuen af vores lejlighed her i Ku-
ressaare på øen Saaremaa. Der var 
dejligt solskinsvejr i tidligere i dag, 
men nu er aftendæmringen kommet 

og inde fra den varme stue virker 
det koldt og gråt udenfor. Der kom-
mer hyggelig musik fra anlægget i 
stuen, mens vaskemaskinen arbejder 
i entréen. Vores hund Hemingway 
ligger og sover bag min lænestol. Vi 
fik ham i februar, da han var 7 uger 
gammel. Nu vejer han 42 kilo, er 
fuldvoksen og stærk, men indeni er 
han stadig en legesyg labradorhvalp.
Siden september 2021 har jeg været 
ansat som præst for en mellemstor 
menighed i Kuressaare. Det er den 
ældste pinsemenighed i hele Estland 
– hele 30 år gammel. Det er ikke så 
meget sammenlignet med danske 
baptistkirker.
Hele Estland på alle dets forskel-
lige samfundsniveauer er der en 



følelse af, at det er et nyt land, et rodløst samfund med en bitter historie. 
Det påvirker folk. Det er kun to generationer siden, at Estland var en del af 
Sovjetunionen. Folk genoplever historien en smule med krigen i Ukraine. 
Estere elsker ukrainere på en måde, som jeg tror danskere ikke umiddelbart 
kan forstå. I menigheden har vi nu boende en ukrainer med hans rigtig søde 
familie. De kommer faktisk fra Krim.
Menigheden er en dygtig og dejlig folk øboer. Jeg er en af de yngste præster 
i pinsemenighederne i Estland, og jeg er bestemt den yngste af mine 12 præ-
stekollegaer i Kuressaare. Så det er meget passende, at jeg er blevet præst 
for en utrolig tålmodig og imødekommende menighed. Jeg føler mig meget 
heldig over at kunne være præst for menigheden og byen.
Tak for alt jeres støtte og opbakning. Vi ses snart.

Kærlige hilsner fra den anden side af Østersøen, Simon, Krete & Heming-
way



Barnevelsignelse
Ved gudstjenesten den 21. august 
havde vi den glæde at kunne holde 
barnevelsignelse. Jan Njri og Emma 
kom til kirken med deres søn, som 

hedder Gabriel..
Vi ønsker hjertelig tillykke og Guds 
velsignelse med familieforøgelsen.

Torsten 

Menighedsmødet 2. oktober

Tiden er dynamisk. Der sker hele 
tiden nyt. Mennesker kommer og 
mennesker går. Også vores menig-
hed har ændret sig gennem de senere 
år. Der er kommet mange nye med-
lemmer til, og vi har taget afsked 
med flere af vores trofaste medlem-
mer. En del er rejst, ikke mindst vo-
res unge for at studere eller arbejde. 
Kun et fåtal af dem vender tilbage til 
Odense. Samtidig oplever vi, at flere 
med ikke baptist-tradition eller uden 
kristen baggrund kommer til os. 
Udenlandske studerende kommer og 
rejser igen efter endt studie.
Menighedsrådet har derfor set behov 
for, at vi får talt sammen om: Hvem 
er vi, og hvad vil vi?

Efter et oplæg fra Daglig Ledelse og 
tre menighedsmedlemmer gik vi i 4 
grupper, hvor vi skulle diskutere:
• Hvor er fællesskabet godt? Hvad 

gør dig glad i menigheden?
• Hvilke ”knaster” oplever du i 

fællesskabet? Hvad kan gøre dig 
ked af det / frustreret?

• Hvad savner du eller drømmer 
du om mht. fællesskabet?

Omkring 35 mennesker mødte op 
for at deltage i samtalen. Der var en 
god blanding fra forskellige hjørner 
af menigheden og en god og positiv 
stemning.
Tak for rigtig mange tilbagemeldin-
ger. Som forventet, er det ikke enkelt 
at konkludere. Menighedsrådet vil 
arbejde med de mange input i den 
nærmeste tid. 
Hilsen fra Menighedsrådet



SALT & LIGHT
SALT & LIGHT is our group of 
young people aging from 17-29 who 
come together and discuss topics ac-
cording to the bible and learn how to 
live a life for Jesus. This season, we 
have so far discussed 1 Corinthians 
11, Roles in Marriage, Pharisees, 
and Hate. We are around 16 mem-
bers and we meet every Wednesday 
where we have fun, learn more bout 
God, pray, and share testimonies. We 
often spend time together outside of 
church playing board games, sports,
watching movies and eating to-
gether.
On the 12th of October we visited 
ByKirken and combined our youth. 
Andrea spoke from Ecclesiastes 
and on the topic of ”Satisfied with 
the world vs Satisfied with Jesus.” 
It was a really powerful evening 
and the presence of God was very 
strong. It was a joy to connect the 
groups together and we hope to do it 
again, also with other churches.
27 youth came and 6 of them made 
a decision to receive Jesus or recom-
mit their lives. Praise God!
We have some great aspirations for 
the future, such as connecting our 
youth with the other youth groups of 
Odense, joining conferences, evan-
gelizing, and even partaking in mis-
sions trips together. We don’t want 
this group to be something where we 
just talk about God once a week,

SALT & LIGHT er vores gruppe af 
unge i alderen 17-29 år, som mødes 
og diskuterer emner ud fra Bibelen 
og lærer om, hvordan man lever et 
liv for Jesus. Denne sæson har vi 
indtil videre diskuteret 1. Korinther-
brev 11, roller i ægteskabet, farisæe-
re og had. Vi er omkring 16 medlem-
mer, og vi mødes hver onsdag, hvor 
vi har det sjovt, lærer mere om Gud, 
beder og deler vidnesbyrd. 
Vi bruger ofte tid sammen uden for 
kirken, hvor vi spiller brætspil, dyr-
ker sport, ser film og spiser sammen. 

Den 12. oktober besøgte vi Bykir-
ken og slog vores ungdomsgrupper 
sammen for en aften. Andrea talte 
fra Prædikerens Bog over emnet 
”tilfreds med verden vs tilfreds med 
Jesus.”
 Det var en virkelig kraftfuld aften 
og Guds nærvær var meget stærkt. 
Det var skønt at slå grupperne sam-
men, og vi håber at gøre det igen, 
også med andre kirker. 
27 unge kom, og 6 af dem tog en 
beslutning om at modtage Jesus eller 
tage beslutningen på ny. Pris Gud!

Vi har nogle store forhåbninger for 
fremtiden, som at forbinde vores 
unge med de andre ungdomsgrup-
per i Odense, deltage i konferencer, 
evangelisere og endda deltage i mis-
sionsrejser sammen. Vi ønsker ikke, 



we want faith to be a part of our 
daily lives and a journey that we can 
partake in together, in order to be 
able to lead others to have the same.

SALT & LIGHT is led by Victor and 
Chandler.

at denne gruppe skal være noget, 
hvor vi bare taler om Gud en gang 
om ugen, men vi ønsker, at troen 
skal være en del af vores dagligdag 
og en rejse, som vi kan deltage i 
sammen, sådan at vi også kan lede 
andre på den samme rejse. 

SALT & LIGHT ledes af Victor og 
Chandler.

Hilsen Chandler



November 2022

Onsdag 2. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Vollsmoses Historie” 
   Andreas Skov fra Historiens Hus vil komme og   
   fortælle denne eftermiddag.

Søndag 6. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke. 
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
   Efter gudstjenesten er der fællesspisning og herefter   
   menighedens forhandlingsmøde.   
  
Søndag 13. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Mogens Andersen.

Mandag 14. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde – foredrag v/Olau   
   Thomassen – ”Guds kald – ændrede mit liv” -    
   Godthåbskirken, Rosenlunden 15, Odense M.

Onsdag 16. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Ukraine – i dag   
   verdens brændpunkt. Liliya Semenyuk Schmidt fra   
   Ukrainsk Forening i Odense vil komme og fortælle   
   om dette desværre meget aktuelle emne.. 

Søndag 20. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.
   Indsamling til Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO)
  13.00: Tamilsk Gudstjeneste...

Søndag 27. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Lena Jørgensen.
  19.00: Adventskoncerten – se omtale andetsteds i bladet.

Onsdag 30. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”1 år i Afrika” –
   Lise Emming Weber-Hansen og hendes mand Jep vil   
   komme og fortælle om arbejdet i 1 år i Rwanda   
   og Burundi.



December 2022

Søndag 4. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke. 
   Mødeleder: Jette Hyrup 
   Indsamling til Bibelselskabet
                                                    
Søndag 11. 10.30: Julefest m.m. – se omtale andetsteds i bladet.
  

Mandag 12. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde – foredrag v/Erik   
   Hedelund – ”Ventetid – en udfordring for tro og   
   håb” – Godthåbskirken, Rosenlunden 15, Odense M.

Onsdag 14. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Julefest – se omtale 
andetsteds i bladet.

Søndag 18. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen 
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til menighedens sociale arbejde.

Lørdag 24. 15.00: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
Juleaften  Mødeleder: Mogens Andersen
   Indsamling til Forældreløse og sårbare børn i Rwanda   
   og Burundi.

Januar 2023

Søndag 1. 14.00: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard.
   Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår i   
   menighedssalen.



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
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: 25/12 – 31/12 2022.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi mødes hver tirsdag kl. 16.30 i 
menighedssalen. Sidste gang før jul 
bliver den 6/12 – og første gang igen 
i det nye år bliver 3/1 2023.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder:22/11 
og 14/12 2022. Evt. henvendelser 
både i mundtlig og skriftlig form til 
menighedsrådets formand senest 3 
dage før mødets afholdelse.

Landskonference på Pejsegården i 
Brædstrup den 5/11:
På mødet skal man bl.a. vedtage 
et budget for 2023. På et af de 
efterfølgende forhandlingsmøder vil 
der blive redegjort for beslutninger 
og informationer fra mødet.

Julens møder og anledninger:
Der henvises til oversigt på næste 
side.

Gudstjeneste 1. januar 2023 kl. 
14.00:
Nytårsdag har vi valgt at flytte vores 
gudstjeneste til om eftermiddag kl. 
14.00. Så har de fleste fået sovet 
lidt, og vi kan begynde det nye år 
sammen.
Efter gudstjenesten vil der være et 
kort arrangement i menighedssalen, 
hvor vi vil få et glas med cider og 
ønske hinanden godt nytår.
Nadver, fællesspisning og 
forhandlingsmøde flytter vi til 
søndag 8. januar.

Torsten Wendel-Hansen



Julens anledninger
Vi har i år en række gode tilbud for 
at fejre julen og Jesu fødsel. Der er 
noget for folk i alle aldre.

Søndag 27. november kl. 19.00 
Adventskoncert:
Vores gospelkor Joyful Voices vil 
sammen med Odense Brass Band 
give os en festlig koncert, hvor 
julens budskab vil synges og spilles. 
Koncerten er gratis. 
Efter koncerten kan der købes kaffe 
og æbleskiver i Menighedssalen. Der 
vil også være amerikansk lotteri.

Søndag 11. december kl. 10.30 
Julefest i Baptistkirken:
Der vil være julefest for hele fami-
lien med julefortælling, juletræ og 
julesange i kirkesalen. Herefter er 
der julefrokost i menighedssalen. 

Pris for frokost 50 kr.

Onsdag 14. december kl. 14.30 
Onsdagstræfs julefest:
En eftermiddag i advents- og juleti-
dens tegn. Vi vil synge advents- og 
julesange, have konkurrencer og kaf-
febord. Eftermiddagen vil slutte med 
en kort julehilsen ved kirkens præst 
Henrik Søndergaard. Pris: 30 kr.

Juleaften, lørdag 24. december kl. 
15.00 Julegudstjeneste:
Begynd din juleaften i kirken. Vi vil 
høre juleevangeliet, synge julesange 
og vores præst Henrik Søndergaard 
vil holde en kort tale.

Se mere i kirkens folder over julens 
anledninger.

Henrik Søndergaard

Forhandlingsmødet den 6. november

Efter fællesspisning afholdes ordinært forhandlingsmøde. Nogle af 
punkterne er:
• Opstilling af kandidater til MR, da der kun blev opstillet 2 kandidater 

ved sidste forhandlingsmøde
• Øvrige valg 

Menighedens værdigrundlag. Vi har formuleret menighedens mission og 
vision i 2016; men fik ikke nedskrevet vores værdigrundlag.

Kom og vær med til fællesspisningen og gerne også forhandlingsmødet og 
engager dig i, hvad der sker i din kirke.

Menighedsrådet



Vi har været en lille gruppe sam-
let fra forskellige kirkesamfund i 
Odense for at planlægge denne uge.
Konceptet var oprindeligt, at vi 
samledes i løbet af ugen i forskellige 
kirker og missionshuse. Møderne 
startede kl. 19.30, og indholdet var 
primært bøn på flere forskellige 
måder, alt efter hvorledes man havde 
planlagt det de enkelte steder – og 
aftenen blev afsluttet med kaffe.
Da deltagerantallet desværre har 
været vigende, og det hovedsageligt 
har været ældre mennesker, der del-
tog, så vil vi i 2023 forsøge at lave 
arrangementer, der i højere grad end 
tidligere henvender sig til de unge 
og unge familier med børn. Dette 
betyder også, at arrangementerne 
vil komme til at ligge på forskellige 

tidspunkter af dagen og vil være med 
varieret indhold. Dette vil fremgå 
af programmet, som vil blive lavet i 
løbet af december måned. Dog kan 
vi allerede nu sige, at arrangementet 
i vores kirke vil blive torsdag den 5. 
januar kl. 19.30 – og det vil blive i 
den mere traditionelle form.
Der henvises i øvrigt til EA’s hjem-
meside: www.evangeliskalliance.dk, 
hvor du kan læse mere om Evange-
lisk Alliances arbejde. – Temaet for 
bedeugen i 2023 er i øvrigt ”Glæde”. 
– Der indsamles også en kollekt hver 
aften i løbet af ugen. Hvad formålet 
pengene skal gå til i 2023 er ikke 
oplyst endnu.

Torsten Wendel-Hansen

Evangelisk Alliances Bedeuge – uge 2 i 2023

Gruppen omkring Det frikirkelige 
seniorarbejde i Odense har nu igen-
nem en længere årrække hvert år af-
holdt møder i 5 måneder om foråret 
og 4 måneder om efteråret.
Da arbejdet med at arrangere mø-
derne efterhånden er blevet en større 
udfordring for os, der står for mø-
derne, så har vi tænkt os at ændre 
formen væsentligt fra 2023.
Vi planlægger foreløbig at afholde 2 
møder i 2023. Det første formentlig

 i april md. og det næste i oktober 
md. – Der vil blive gjort lidt eks-
traordinært ud af møderne, som af 
praktiske grunde vil blive afholdt i 
Bykirken og i Jakobskirken.
Vi håber naturligvis, at ændringen 
vil falde i god jord, idet vi som 
gruppe fortsat ønsker at lave ar-
rangementer, der kan være til glæde 
for den enkelte senior i frikirkerne i 
Odense.

Torsten Wendel-Hansen

NYT vedr. Det frikirkelige seniorarbejde i Odense
ændring af struktur i 2023



Gudstjenestens folk på balkonen
En gudstjeneste kræver mange hæn-
der. Vi tænker ikke altid over det, 
men hver søndag er der mellem 15 
og 20 personer involveret i afholdel-
sen af vores gudstjenester.
Der er et par stykker i caféen, som 
sørger for morgenkaffe og kirke-
kaffe. To byder velkommen og står 
til rådighed for at hjælpe folk til 
rette. En er pianist / organist, en 
mødeleder, en prædikant, 3 – 5 leder 
i lovsang og et par stykker holder 
børnekirke for børnene. Disse folk 
kan vi alle se under gudstjenesten. 

Dem, vi ikke ser
Men der er også nogle, vi ikke ser. 
Oppe på balkonen sidder 4 perso-
ner og arbejder under hele guds-
tjenesten. En styrer lyd, en filmer 
prædikenen, en sørger for videoer + 
PowertPoint og en tolker til engelsk.
Disse folk, som arbejder på balko-
nen, har vi den seneste tid haft ekstra 
svært ved at finde.

Kursus
Vi prøvede at finde nye til Power-
Point ved at afholde et kursus i vores 
PowerPoint-program ”Proclaim”. 
Onsdag 21. oktober inviterede vi 
mødeledere og nye interesserede til 
en aften, hvor Jeshith ville under-
vise i vores PowerPoint-program. 9 
interesserede mødte frem.
Alle skulle ud fra et mødeprogram 
lave de tilhørende slides med bil-
leder og tekst, som skulle vises på 
skærmen.
Jeshith var imponeret over de mange 
forslag. De unge var hurtige til at 
tage den nye viden til sig. De mere 
modne kom med Jeshiths hjælp også 
i mål.
Vi håber, at denne aften giver flere 
folk på balkonen.
Teknikkerne har også et tilbud til 
dig: Du er velkommen til at komme 
op på balkonen for at se, hvad det er, 
og få en snak.

Henrik Søndergaard

Indsamling til Gideonitterne
Den 18. september blev der samlet ind til Gideonitterne ved gudstjene-
sten. Der blev indsamlet i alt 2.930 kr. For disse penge kan der købes 
205 stk. Nye testamenter.
Vi siger tusind tak for en meget flot gave.
på vegne af Gideonitterne i Odense

Mogens Andersen



Kirkens café har 40-års 
jubilæum 15. november 
Caféen udsprang af samtaler og 
visioner om menighedens virke i 
forlængelse af den store ombygning, 
der blev gennemført i årene 1980-
82. Man ønskede at åbne kirken og 
menigheden op udadtil, og den store 
mellembygning med glasparti og en 
alternativ café i den tidligere krypt 
var væsentlige elementer i denne 
fornyelse.
I menighedens årsskrift fra 1982 
hedder det: ”ALTERNATIVET er 
navnet på det sted, som er åbent 
mandag til fredag kl. 15 – 22 i vores 
nye kryptlokaler. Der er involveret 
ca. 30 personer i denne opgave …. 
Det er oplagt, at den personlige mis-
sioneren, hvor vi færdes, er menig-
hedens største berøringsflade …. Vi 
kan konstatere, at det i vores aktuelle 

situation er en af vores bedste mu-
ligheder for kontakt med mennesker 
udenfor kirken”. Man fornemmer 
en begejstring og en opbakning om 
det fælles mål, der er udsprunget af 
ombygningen og visionen for frem-
tiden. 
Som caféens navn signalerer skulle 
stedet opleves som en alternativ 
café. Det fremgår også af den formu-
lerede husorden, hvori det bl.a. hed-
der: ”Du bliver accepteret, som du 
er, både af Jesus og af os, sådan er vi 
selv blevet modtaget af ham. KÆR-
LIGHED, ACCEPT OG TILGIVEL-
SE skal være rådende i caféen”.
Cafeen åbnede inden Paraplyen så 
dagens lys, så der var rigtig mange 
gæster hver dag – op til 50 personer. 
Der var tre medarbejdere på hver 
dag. Rigtig mange af menighedens 
medlemmer og venner  har lagt 
mange frivillige kræfter i at skabe en 



hyggelig stemning for kunderne. Vi 
nævner ingen navne her af risiko for 
at overse nogen.
Efterhånden så vi et behov for et 
nyt udtryk, så fronten mod Kloster-
bakken blev renoveret med et mere 
åbent indgangsparti og cafeen skif-
tede navn til Café Klostrebakken.
I dag har cafeen åben tirsdag – 
torsdag fra kl. 14 – 17, hvor vores 
stamgæster har fundet et hyggeligt 
sted at tilbringe deres eftermiddag. 
Flere andre gæster dropper ind til en 
kop kaffe, kage og en snak. I som-
merperioden bliver udehaven brugt, 
når vejret er dertil. 
Caféen arrangerer flere gange om 
året barbecue eller spisning – her 
tiltrækker vi op til 60 gæster, som 

nyder den dejlige mad og samværet, 
og så er der jo den traditionsrige 
julefest
Caféen er åben hver søndag fra kl. 
9.30 – 12.30, hvor en del kommer 
inden gudstjenesten for at nyde en 
kop kaffe og et rundstykke. For at 
skabe mere fællesskab efter guds-
tjeneste er der ”kirkekaffe”, og her 
er der ofte 50 – 60 personer. Så 
generelt set er caféen et sted, hvor vi 
skaber og plejer fællesskab. 
Jubilæet fejres med uddeling af 
kaffe/kagebilletter, som bliver uddelt 
i midtbyen. Kom gerne forbi fra 
tirsdag d. 15. til torsdag d 17. fra kl. 
14 – 17.

Christian og Kern



Indsamling til Dansk Røde Kors

Hvert år, den første søndag i oktober måned, bliver der samlet ind til Dansk 
Røde Kors. Odense by er delt op i 4 store distrikter. I mit distrikt, Tarup, fik 
vi samlet lidt over 140.000 kr. ind, og på landsplan blev der samlet ca. 13 
mio.kr ind.

En stor tak til Gud, og alle der var med til indsamlingen. Der er et meget 
stort behov for hjælp til mange mennesker både ude i den store verden, men 
også herhjemme. Mange mennesker lider nød og trænger til en hjælpende 
hånd. Midlerne fra indsamlingen går til Røde Kors´ arbejde til de hårdest 
ramte i verdens brændpunkter. Man hjælper bl.a. ukrainske børn, som er 
ramt af krigen, og har brug for omsorg, og beskyttelse, samt børn i Yemen 
og Afghanistan, som sulter, og har behov for mad og lægehjælp.

Nogle af pengene går også til de udsatte børnefamilier herhjemme – bl.a. til 
sportsaktiviteter eller lejrture, for at man på den måde kan føle samhørighe-
den med andre. 

Tiderne har ændret sig, og aldrig før har der været så stor en usikkerhed i 
verden, som der er nu. Med krigen i Europa, stor inflation på fødevarer samt 
mangel på energiprodukter, er vi alle sammen påvirket af det. Derfor bliver 
vi nød til at tænke mere på enkelte løsninger og ændre vor tankegang. Vi 
må reducere vores budget, og regeringen kan lave nogle hjælpepakker til de 
mest økonomisk ramte familier. Men hvor kan vi ellers søge hjælp? 



I Salme 121 i Bibelen står der: ”Jeg løfter mine øjne mod bjergene (himlen), 
hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og 
jordens skaber”. 
Vi kan altid vende blikket op mod himlen og søge hjælp hos vor Gud. Det 
gjorde jeg inden indsamlingen. Jeg bad Herren om at sende os et godt vejr, 
og jeg bad også om, at vi måtte samle mange penge ind til Dansk Røde Kors 
arbejde.

Det blev fint vejr denne søndag, selvom det havde regnet hele ugen. Jeg fik 
også fyldt min indsamlingsbøsse op, selvom der var mange, der kun gav 
småpenge. 
Takket være Herren gik turen som planlagt, for det var Jesus, som ledte mig. 
Han viste mig vejen, og stedet hvor jeg skulle gå, og stå, og vente på dem, 
der var villige til at støtte indsamlingen. 

På min vej hen for at få tømt indsamlingsbøssen mødte jeg også en anden 
kvinde, der havde samlet ind. Vi hilste på hinanden, og jeg spurgte hvordan 
turen gik for hende. Hun svarede, at hun stod med bøssen foran LIDL, men 
fik ikke samlet ret meget. Så spurgte hun mig, og jeg svarede, at jeg havde 
haft en rigtig god rute og fået fyldt min indsamlingsbøsse.

På landsplan fik vi altså samlet hele 13 mio. kr. ind, og det er det, der bety-
der noget. At gøre noget for andre mennesker. Jeg bliver altid glad, og Gud 
taknemmelig for, at kunne hjælpe lidt med at samle ind. 
For et ved jeg: at mit hjerte altid bliver sat i brand, hver gang jeg samler ind, 
for Jesus er i mine tanker og går med. 

Tak Gud.

Vesna Pelo 
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Der sker noget, når vi beder
”Bed så skal der gives jer; søg, så skal I 
finde; bank på, så skal der lukkes op for 
jer”. (Matt. 7, 7)

12. oktober havde vi fælles menigheds-
rådsmøde med de andre menigheder på 
Fyn. En ældre dame sagde: ”Der sker 
intet uden bøn”. Hun havde stået for 
bøn i menigheden hver uge i hendes 
hjem. Men så kom corona, og de måtte 
stoppe med at bede sammen. Efter lang 
tid uden bøn måtte hun erkende, at det 
ikke gik så godt i menigheden, og at de 
ikke havde fået deres bedemøder op at 
køre igen. Det smertede hende.
Denne smerte eller dårlige samvittighed 
kender mange kristne. Vi vil gerne bede 
mere alene og vi vil gerne mødes flere 
til bøn i menigheden. Men vi får det 
ikke gjort.

Bøn som tilbud eller nødvendighed
Måske ligger årsagen til manglende bøn 
gemt i det første: ”Der sker intet uden 
bøn”. Tænker vi i virkeligheden, at det 
går fint, også uden bøn?
Måske tænker vi i virkeligheden, at bøn 

ikke er nødvendig? Måske tænker vi det 
mere som et tilbud, vi kan vælge til eller 
fra.
Men historien viser noget andet. Alle 
store vækkelser, alle store fornyelser, 
alle steder, hvor Gud virker på særlig 
måde, er der mennesker, der har bedt.

3 ord for bøn
Jesus opfordrer os til bøn og giver os 
3 aktive ord om bøn: ”Bed”, ”søg” og 
”bank på”. Alle ordene handler om bøn. 
Jesus beder os om at gå målrettet til 
Faderen - søge, råbe, banke på.
Der er så meget i vores verden, som 
kalder på, at vi råber efter Guds hjælp.

Jeg vil gerne invitere dig til fyraf-
tensandagt hver tirsdag kl. 16.30. Jeg vil 
også invitere dig til personlig bøn, hvor 
du alene kan råbe og banke på hos Gud.
Han har til gengæld lovet at give, at du 
skal finde - og at der vil blive lukket op 
for dig.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


