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Med Foreningen Klosterbakken i Odense ZOO
Det var 30 forventningsfulde børn 
og deres 17 forældre, der mødte op 
kl. 14.00 ved indgangen til Odense 
Zoo - onsdag den 5. august. På 
grund af coronarestriktionerne havde 
vi i år valgt at droppe turen til Lego-
land, og arrangere en spændende dag 
i Odense i stedet for.
Efter at alle var forsynet med Billet-
ter, som vi havde købt på forhånd, 
gik familierne rundt i den flotte have 
med de mange spændende dyr. Kl. 
15.30 mødtes alle på et aftalt sted, 
hvor vi serverede kaffe og kage samt 

is til børnene. Derefter gik fami-
lierne igen rundt og så på dyrene. 
Vi havde lejet en af turbådene fra 
Odense Aafart, og den lå klar til at 
sejle alle tilbage kl. 17.20. En sejltur 
på Odense Å er en spændende ople-
velse, og alle nød den dejlige sejltur. 
Efter ankomst til Munke Mose gik 
turen på gå-ben til Kristuskirken, 
hvor der var stillet an til dejlig af-
tensmad med lasagne. Vejret var per-
fekt, og vi kunne sidde ved mange 
borde spredt rundt i gården. 
Alle var glade og taknemmelige for 

arrangementet, så i For-
eningen Klosterbakkens be-
styrelse skal vi evaluere på 
arrangementet og overveje, 
om det skal gentages, eller 
om vi skal fortsætte med 
arrangere ture til Legoland 
igen, når Coronapandemien 
er overstået.

Mogens Andersen



Grill-aften i Café klosterbakken
Onsdag den 12. august afholdt cafeen grillaften for 5. gang. Vejret viste sig 
fra sin allerbedste side med temperaturer på over 28 grader. De fleste nød 
den lækre mad udendørs, som bestod af burgere, kyllingefilet, pølser og 
kyllingespyd med en dejlig salat. Alt blev øst op ”Corona-mæssigt”, så alle 
kunne føle sig trygge. Bent underholdt med sit keyboard. Mange benyttede 
også lejligheden til at købe en kop kaffe eller en is.
Det var en rigtig god start efter sommeren og en hyggelig oplevelse, hvor 
snakken som sædvanlig gik livligt. Vi havde sat et loft på 45 pga. restriktio-
ner, men vi fik alligevel plads til totalt 50 deltagere.
Tak til cafeens medarbejdere for at gennemføre dette arrangement.

Kern



Udfordringer med corona 
restriktioner.
Som afslutning på sommeren har vi 
oplevet nogle fantastisk varme og 
solrige dage, hvor det største pro-
blem var at sove om natten.
De fleste af aktiviteterne er startet op 
igen – ikke som de var før 11. marts; 
men med de restriktioner vi til en-
hver tid har fra Sundhedsstyrelsen. 
Vi havde nok håbet, at der kunne 
lempes lidt mere; men straks efter 
ferien så vi smittetallet stige om-
kring os og i hele verden. Coronaen 
er her endnu, og vi må indstille os på 
at leve med den – måske ét eller to 
år. Ingen tør spå om dette. 
Reglerne gør, at vi ikke kan samles 
til en fælles gudstjeneste i kirkesa-
len; men må brede os over flere rum. 
Vi har ommøbleret i kirkesalen, op-
hængt sprit-dispensorer og indstillet 
os på en mere permanent løsning.
Nogle aktiviteter er svære at gen-
nemføre.

Reglerne for os er pt: 
• Antal i kirkerummet: 36 per-

soner (plus medvirkende) og 
afstand 2 m.

• Antal på balkon: hvis der ikke 
synges 9 personer og afstand 1 
m.

• Antal i  menighedssalen: Hvis 
der synges: 28 personer og af-
stand 2 m. Hvis der ikke synges: 
56 personer og afstand 1 m.

• Antal i menighedssalen til fæl-
lesspisning: 55 personer svaren-
de til 11 borde á 5 personer

• Antal i cafeen: Her må der ikke 
synges: 34 personer og afstand 
1 m.

• Foyer: I en foyer eller ved stå-
kaffe må der kun opholde sig én 
person pr 4 m2

Fællesspisning vil vi gerne påbe-
gynde igen. Det gør vi ved at servere 
maden på repos foran kirkesalen, og 
man kan så bringe maden med til 
Menighedssalen eller Cafeen. 

Det er svært at samles i 
hjemmene til cellegrup-
pemøder. Vi opfordrer i 
stedet til, at man afhol-
der møderne i menig-
hedssalen eller Cafeen, 
og dermed påbegynder 
det gode samvær igen. 

Kærlig hilsen Menig-
hedsrådet



Louise er et Guds mirakel

Louise og hendes mor Anne har 
været medlem af Baptistkirken i 
Odense siden 2015 og 2016. De er 
med i Kolding-gruppen, som mødes 
et par gange om måneden.
Men 2. september 2019 skete noget 
tragisk. Louises x-mand kommer 
op i hendes lejlighed og overfalder 
hende. Han stikker hende med en 
kniv adskillige gange i hals og krop 
og lader hende ligge døende på 
altanen. På trods af de mange kniv-
stik dør hun dog ikke, og han smider 
hende ud fra altanen 7 meter ned på 
asfalten.
Hun har mistet meget blod, og til 
sidst er der kun 0,3 liter tilbage. Det 
kan man ikke overleve, og hjernen 
vil tage skade for altid.
Men mirakuløst vender hun tilbage 
til livet.

Guds mirakler
Anne og Louise tror ikke på til-
fældigheder. Det er som om Gud 
sætter en redningsplan i gang. En 
politimand går ”tilfældigvis” rundt 
og deler stævninger ud og står lige 
ved hendes lejlighed, da det sker. En 
ambulance er lige i området og kom-
mer derfor hurtigt frem. De mange 
knivstik har ikke ramt de mest fatale 
steder og sådan bliver fortællingen 
ved.
Louise kommer i kunstig koma. 
Sygeplejersker og læger spår hende 

ikke nogen fremtid, men til deres 
store overraskelse vågner hun op og 
kan få dage efter via tegn kommuni-
kere. Hun burde være død, men der 
er sket et mirakel.

Station 2 på TV2
Mange aviser har henvendt sig til 
Louise og hendes mor, men de er 
alle blevet afvist. Efter en tid får 
TV2 dog lov til at følge Louises vej 
tilbage til livet. De får adgang til 
hendes journaler og fotos og laver et 
program, som skal vises i efteråret 
2020.
Oplevelsen med TV2 har været 
rigtig god. De har brugt mange timer 
sammen og TV2 har lyttet meget 
til, hvordan Louise og hendes mor 
oplevede at komme igennem denne 
hårde tid.
Da optagelserne var slut, var det som 
at sige farvel til et par gode venner. 
Det er også en oplevelse, at få så 
kendte folk ind i sit hjem og sit liv 
som journalist Janni Pedersen og 
producer Nicolai Pedersen.

Troen gør en forskel
Jeg spurgte hvilket budskab, Louise 
vil bringe til danskerne gennem dette 
program. Hun svarede, at for hende 
er kristendom ikke regler. Hun har 
oplevet en Gud, der har hjulpet hele 
vejen igennem. Hun er ikke vred på 
Gud, men taknemlig for den godhed, 
Han har vist hende. Det er trygt at 
lægge sit liv i Guds hænder.



Anne tilføjer: I begyndelsen tænkte 
jeg: HVORFOR Gud? Hun havde 
mistet en datter tidligere. Skulle hun 
nu miste nr. 2? Senere kunne hun se 
Guds mange mirakler og sige tak for 
den godhed Han havde vist, ved på 
mirakuløs vis at redde hendes datter.
Salme 91 i Bibelen kom til at betyde 
meget mere for Anne. ”Han dæk-
ker dig med sine fjer, du kan søge ly 
under hans vinger, hans trofasthed er 
skjold og værn”.
For Louise kom sangen, som hver 
Alpha-aften og hver aften i Kolding-
gruppen slutter med: ”Nu går solen 
sin vej”. Den er blevet godnat-san-
gen for hendes søn.

Kirken i ryggen
Tilbage i 2014, da de første gang 
trådte ind i Baptistkirken i Odense, 
var det fra første øjeblik en positiv 
oplevelse. De blev taget imod som 
den fortabte søn, der vender tilbage. 
De var glade for præsten og de 

oplevede en kærlig kirke og et godt 
sammenhold. De var ikke bare et 
nummer i mængden, som de havde 
oplevet i en anden kirke. De blev 
mødt på en personlig måde. ”Dig vil 
vi gerne lære at kende”.
Pga. den store afstand fra Kolding til 
Odense har de dog valgt primært at 
komme i Kolding-gruppen, hvor de 
også finder et godt og varmt kristent 
fællesskab.

Da jeg spørger, om de har en sidste 
ting at sige, svarer Louise, at hun 
gerne vil sige Baptistkirken i Odense 
tak for forbøn. De har begge mær-
ket stor opbakning og det har været 
tilpas med kontakt. Der har været 
besøg og henvendelser fra nogle få, 
og det har været rigtig godt. Og som 
hun siger til resten af menigheden: 
”I har været der uden at være der”.

Henrik Søndergaard



Hjemmestrik
Flere af kvinderne i kirken har haft travlt med hjemmestrik til børn i Rwan-
da og Rumænien. Resultatet er rigtig flot. Som en appetitvækker bliver flere 
af tingene hængt op i Cafeen, så man kan se det færdige resultat og måske 
lade sig inspirere til selv at gå i gang.
Jonna har været meget flittig – på bordet ses hendes produktion fra før som-
merferien. 
Til vinter er der behov for varme sokker, huer og vante til børnehjem i Po-
mirla i Rumænien. Så nu er det uldgarnet, der skal benyttes. 
Skulle du have lyst, er du meget velkommen til at tage en pose garn med 
hjem og så forvandle det til huer, trøjer, sokker eller handsker. Det vil virke-
lig blive værdsat, når det kommer frem.



Forventningens glæde

For et par uger siden fik jeg i forbindelse med en søndags gudstjeneste nogle 
ord fra Gud, som sagde til mig: ” I dag skal du stå til prøve”! Jeg blev lidt 
overrasket, men også  meget glad for at høre Jesus tale til mig. Da gudstje-
nesten var forbi - hen på eftermiddagen - kunne jeg ikke holde spænding 
ud længere, og fuld af forventning spurgte jeg Gud, om jeg havde bestået 
min prøve? Jeg lavede en aftale med mig selv - og Gud - og sagde, at hvis 
jeg kunne se et kors oppe på himlen, så havde jeg bestået min prøve - ellers 
ikke. Et par minuter senere kiggede jeg op mod himlen, og jeg kunne se et 
stort, hvidt kors, dannet af skyer. Ligesom når en flymaskine sætter spor ved 
at krydse himlen på tværs, sådan kunne jeg se det tegn af korset oppe over 
mig. Jeg blev så glad, og meget taknemmelig til Gud for at kunne få be-
kræfttet det positive svar.
Vi stilles alle på prøve mange gange igennem vores liv, og selv om vi for-
venter at bestå prøven hver gang, sker det nogle gange, at vi dumper. Så skal 
vi bare gøre os umage, og arbejde lidt mere, prøve igen og håbe på, at denne 
gang skal det nok gå godt.

Gud er god mod os, men han forventer også, at vi stiller os til rådighed for 
ham, og at vi er parate til at tjene Ham. Vi skal være parate til at hjælpe, 
der hvor der er behov for det med de gaver, som han har givet os. Nu er det 
sensommer og høsttid, og mange er fulde af forventningen og håber på at få 
en god høst. Lad os også være med til at samle sammen i Guds lade - med 
gode frugter i overflod.
For vi  alle er kaldet til at gøre Guds gode gerninger. I Heb. 13,16 står 
der :”Glem ikke at gøre godt, og at dele med andre; for sådanne ofre glæder 
Gud.”

Vesna Pelo



September 2020
Lørdag 5. 09.00: Arbejdslørdag - se omtale.  
 
Søndag 6. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.
   Indsamling til Mission Mexico.  
  12.00: Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.

Mandag 7. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Når troen   
   udfordres” - ”Når troen udfordres og udforskes af    
   børns umiddelbare undren” - Maria Bræstrup Aaskov 
   - Godthåbskirken, Rosenlunden 15.

Onsdag 9. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Glimt i øret” - muntre og kærlige glimt i erindringens skær  
   v/tidl. sognepræst Palle Jensen.    

Søndag 13. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup..
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Tirsdag 15. 19.00: Missionsrådsmøde.

Søndag 20. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.Børnekirke.
   Mødeleder: Jette Hyrup.
   Indsamling til Gideonitterne.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 23. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -
   ”Guldfeberen i Klondyke” - Kirsten Skjold har været i   
   Klondyke vil fortælle om oplevelsen af guldgraverne

Søndag 27. 10.30: Gudstjeneste m/Ungdomsvelsignelse v/Henrik Søndergaard. 
   Mødeleder: Kern Sloth.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.



Oktober 2020
Søndag 4. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til ”Kildegården”.
   Efter gudstjenesten er der fællesspisning.

Mandag 5. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Når    
   troen udfordres” - ”Tro = Tillid og Ro - John    
   Østergaard Nielsen - Godthåbskirken, Rosenlunden 15. 

Søndag 11. 10.30: Gudstjeneste v/Simon Graf.
   Mødeleder: Heidi Byg.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 14. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - ”Besøg fra Politiet” -   
   Politiass. Mark Grossmann (også medlem af Odense Byråd)  
   kommer og fortæller om politiets forebyggende arbejde   
   i Odense. 

Søndag 18. 10.30: Gudstjeneste v/Samantha Ashton-Fog. 
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO). 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste..

Søndag 25. 10.30: Gudstjeneste v/Mikael Wandt Laursen. Børnekirke
   Mødeleder: Kern Sloth.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Onsdag 28. 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.



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.  Henrik har ferie 
i uge 42.

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møder: 8. 
september og 6. oktober 2020. Evt. 
henvendelser både i mundtlig og 
skriftlig form til menighedsrådets 
formand senest 3 dage før mødets 
afholdelse.

Fyraftensandagt og bøn:
Vi er nu startet igen efter sommerfe-
rien, så kom gerne og vær med i et 
bedende fællesskab hver tirsdag kl. 
16.30.

Forhandlingsmødet den 6. septem-
ber efter gudstjenesten:
Ved forhandlingsmødet er der bl.a. 
opstilling af kandidater til det kom-
mende menighedsrådsvalg. Overvej 
derfor allerede nu, hvem du mener 
skal være med til at lede menigheden 
i den kommende periode. Desuden 
skal der på mødet vedtages et budget 
for året 2020/2021.

Onsdagstræf og Det frikirkelige 
seniorarbejde i Odense.
Vi begynder møderne igen efter fe-
rien. - Onsdagstræf’s første møde er 
den 9. sept. kl. 14.30 og ”seniorman-
dagene” starter den 7. sept. kl. 10.00. 
- Der ligger flyers i mellemgangen.

Arbejdslørdag - den 5. september 
2020:
Dagen starter kl. 9,00 med kaffe, 
hvorefter dagens opgaver fordeles. 
Forventet afslutning kl. 13. Kom 
og vær med, så vi sammen kan få 
lavet nødvendige rengøringsopgaver 
samt havearbejde. - Det er ikke kun 
arbejde - men også hyggeligt socialt 
fællesskab.



Besøg af generalsekretæren for FrikirkeNet ved
gudstjenesten den 25. oktober 2020.

I efteråret 2019 vedtog vi i Baptistkirken i Odense 
at blive medlem af FrikirkeNet. I den forbindelse 
har vi samtidig fået lavet en aftale med general-
sekretær Mikael Wandt Laursen om at besøge os 
ved ovennævnte gudstjeneste. - Mikael vil prædike 
denne formiddag samt også fortælle os lidt om 
FrikirkeNet.

Torsten Wendel-Hansen

Orlov med Islam

Islam fylder stadig mere i vores land 
og flere af vores unge får muslim-
ske venner eller kærester. Men hvad 
er Islam, og er det dybest set den 
samme religion?

Jeg har brugt 3 uger i sommerpe-
rioden på at studere Muhammed, 
Koranen og historien om Islams 
begyndelse.
Hovedmaterialet fik jeg fra ”Global 
University” med kurset: ”Introduc-
tion to Islam”.
I alt fik jeg læst 1100 sider + en 
række løse tekster, set dokumenta-
rudsendelse om Islams oprindelse 
og læst nogle danske muslimske 
lederes artikler og svar på forskellige 
spørgsmål.

Da min orlov var færdig, var det 

som at sige farvel til en ven, jeg 
havde fulgtes med et stykke af min 
livsvej.

Afklaret og overrasket
Jeg blev meget overrasket over at se 
den hurtige udbredelse Islam havde 
de første 300 år efter Muhammed 
(levede 570-632). Muslimerne havde 
ved magt erobret 2/3 af den kristne 
verden og havde taget Nordafrika, 
Portugal, Spanien og en stor del af 
Italien. Senere kom de tæt på Dan-
mark, da de erobrede Estland, Let-
land, Litauen og svenske Gottland. 
Det var ikke en stille forkyndelse 
af Islam, men en lang række fortæl-
linger om mord, undertrykkelse, 
seksuelle udnyttelser og magt.
Jeg blev også chokkeret over at blive 
præsenteret for en historie, som vi 
har ”glemt” at fortælle fra den gang 
muslimer var ved at overtage den 



vestlige verden. Chokeret over aldrig 
at have hørt, at korstogene ikke var 
angreb, men vestens forsvar over for 
en erobrende muslimsk fremmarch 
og besættelse.

Gud
Jeg blev også overrasket over, hvor 
forskellig en gud vi har, og hvor 
forskelligt vi ser på Jesus.
På overfladen er der mange ting, der 
kan minde om kristendommen. Der 
bruges ord som Gud (Allah betyder 
”Gud”), Abraham, Moses, Jesus, 
evangeliet, bøn, Paradis osv. Men ser 
man på indholdet, så er det ikke den 
samme Jesus, den samme Gud eller 
det samme Paradis, der tales om.
Muhammeds Gud er tilsyneladende 
en blanding af den arabiske gud ”Al-
lah” og forskellige andre guder, som 
var kendt på Muhammeds tid. Gud 
i Koranen er ikke den kærlige og 

frelsende Gud, der havde omsorg for 
sit folk og sendte sin søn til jorden. 
Det er en Gud med en helt anden 
dagsorden, hvor underkastelse er det 
centrale.

Jesus
Bibelen fortæller, at Gud sendte sin 
søn til jorden som frelser. Jesus er 
”ordet”, Gud søn, der videregav de 
ord, som hans himmelske fader gav 
ham. Han døde og opstod til men-
neskers frelse. Alt dette tror musli-
merne ikke på.
Jesus i Islam er hverken Guds ord 
eller Guds søn. Der er ikke frelse 
i ham. Det er en anden Jesus, der 
gjorde nogle undere og var en profet.

Koranen (skrevet i 650´erne)
Ser man på Koranen, så er der lidt 
fra jødedom, lidt fra kristendom, lidt 
fra de andre religioner på Muham-
meds tid og lidt nyt, som er tilføjet. 
Det er en række Muhammed-udsagn 
samlet i kapitler (Sura) efter tema. 
Hvert kapitel (sura) har sit tema. 
Det er ikke en fortælling i tid og 
sted, men en række udsagn. Ca. 60% 
handler om de ”vantro”.

Hvor kristendommen handler om 
”indre styring” (Gud arbejder ved 
Helligånden i os for at forvandle 
vores liv), så handler Islam om ”ydre 
styring”, hvor man via regler og 
Imamens ord ledes til en bestemt 



måde at leve livet på.
Det gode liv i Islam handler ikke om 
at blive synden kvit og lade Hel-
ligånden arbejde i sit liv, men om at 
underkaste sig Islam og den Imam, 
man nu har valgt at være under.
Det gik op for mig, at Islam lig-
ger langt væk fra det centrale i den 
kristne tro. Vi kan have mange ting 
til fælles med muslimer, men når vi 
kommer ind til kernen i vores tro, er 
der stor forskel.

Elsk muslimer
Mange vælger at tage afstand fra 
muslimer. Det skal vi ikke. Evange-
liet er for alle og muslimer er men-
nesker med samme længsler og håb, 
som alle andre.
Vi skal elske muslimer. Netop derfor 
skal vi ikke skjule evangeliet for 
dem. Det kærligste, vi kan gøre er at 

vise dem, hvem Jesus er.
Mange muslimer hungrer efter en 
bedre verden og hungrer efter at 
blive sat fri. 
Lige nu ser vi tusinder af musli-
mer, som tager imod frelsen i Jesus. 
Mange lever som hemmelige kristne, 
men de er disciple af Jesus. De er 
vores brødre og søstre. 
Jesus siger: ”Hvis altså Sønnen får 
gjort jer frie, skal I være virkelig 
frie”. (Johs. 8, 36)
Mange muslimer er flygtet til vesten 
for at blive frie. De færreste ved, at 
friheden findes i Guds søn, Jesus. 
De behøver en kristen bror og søster, 
som kan bede for dem og snakke 
med dem.

Henrik Søndergaard

MISSION MEXICO
Nyhedsbrev august 2020
Som koldt vand til den udmattede er godt budskab fra et fjernt land.
Ordspr.25:25

Kære venner og familie!
I dette nyhedsbrev vil vi lade jer komme indenfor i vores hjem, og se hvor-
dan vores morgen løber af stabelen med vores daglige andagt. Som kristne 
er det vigtigt, at vi holder os tæt til Herren og får Hans arbejdsordrer for 
dagen. Vi vil ikke kalde det retningslinjer, men mere et eksempel på, hvor-
dan én familie gør det. Hvis I vil tage nogle af idéerne op, er I selvfølgelig 
velkomne!
Når vi står op, er noget af det første jeg gør, at gå en tur med hunden. Hun-
den er en god undskyldning. Jeg går en halv times tid, og ud over den friske 



luft, så er det en god tid at snakke 
med Gud. Jeg føler i den grad Han er 
tilstede i naturen (Han er jo allesteds-
nærværende), og der er dejligt stille, 
måske krydret med fuglesang.
Når jeg kommer hjem, har Patricia 
lavet morgenmaden. – Hvis hun har 
sat vask over, laver jeg morgenmad. 
Vi har jo høns, så vi får dagligt frriske 
æg.
Efter opvasken, mødes vi overpå med 
vores Bibeler. Patricia med sin span-
ske, jeg med min engelske. Vi starter 
som regel med Dagens Ordsprog. 
Ordsprogenes Bog har 31 kapitler 
med visdomsord, og dagens dato 
bestemmer, hvilket kapitel vi skal 
læse. F.eks. den 5. læser vi kapitel 5, 
og så fremdeles..- Vi startede med at gøre dette sammen, da vi mødtes for 6 
år siden, og selv om vi efterhånden har været igennem Ordsprogenes Bog 
mange gange, finder vi stadig dagligt perler. – Vi skiftes til at læse højt, 2 
vers af gangen.
Det samme gør sig gældende med Salmernes Bog. Her er der 150 Salmer. 
Divideret med 30 giver det 5 Salmer om dagen. Vi ganger datoen med 5, og 
det tal vi når, er den sidste af de fem Salmer, vi læser den dag. F.eks. den 5. 
læser vi (5 x 5 = 25) fra Salme 21 til 25. – Her skiftes vi til at læse en Salme 
ad gangen.
Ingen regler uden undtagelser. Den 24. i måneden er altid dejlig, for (5 x 24 
= 120) da læser vi jo Salme 116 til 120, og Salme 119 har 176 vers. 
Denne Salme er (i de fleste Bibeler) delt op i 22 små afsnit, hvert med 8 
vers, og hvert afsnit har en lille overskrift. Det er det hebraiske alfabet. – 
Her skiftes vi til at læse et afsnit af gangen.
Herefter tager vi en Bog, enten fra Det Gamle eller Nye Testamente, og går 
den igennem, som regel med et par kapitler hver dag. – Vi afslutter med 
engelsk læsning: I øjeblikket læser vi Apostlenes Gerninger med et kapitel 
dagligt. Jeg læser op på engelsk, Patricia gentager på engelsk. På denne 
måde forbedrer hun sit engelske. – En lang overgang gjorde vi det på en 



anden måde. Dagligt læste vi Johannes 15. Vi skiftede ved hvert vers, og Pa-
tricia læste højt på engelsk, jeg på spansk. Da vi jo hørte den på ”vores eget” 
sprog, mens vi læste den på det andet sprog, forøgede dette vores ordforråd.
Vi afslutter naturligvis med bøn.
Vi er rigtig taknemlige for jeres kontinuerlige hjælp.Vi har to elever i vores 
lille skole. Vi ville naturligvis gerne have flere, men Coronaen sætter be-
grænsninger for det. Vi bruger selvfølgelig mundbind, holder afstand, og har 
gel til rådighed. – På billedet har eleverne skrevet Johs.3:16 på tavlen.
Jeg bruger bl.a.lette engelske Bibel-tekster i undervisningen, men har natur-
ligvis også andre tekster. Jeg er nu kommet op på 41 kapitler i mit kursus, 
der er en  blanding af  ”almen” viden samlet gennem mange år, rejseoplevel-
ser, og ikke mindst Bibelhistorier.
Tusind tak for jeres hjælp til vores arbejde. Vi kan ikke klare os uden, 
både med  bønner og finansielt! Du kan skrive til os på fbspang@hot-
mail.com og bidrag indsættes på Baptistkirken i Odenses konto i Danske 
Bank: 3409-12722761. Husk bidragsnummer eller CPR-nr. for fradrag.                                                                                                          
Mange kærlige hilsner, Patricia og Filip

Engang kunne vi stadig mødes til Bibelstudier mandag aften, nu foregår det 
med mundbind:
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Ord, der bygger op

”Tænk på, at den mindste ild kan 
sætte den største skov i brand; også 
tungen er en ild”. (Jak. 3, 5 – 6)

Vi får sagt mange ord på en dag. Det 
kan være små henslængte bemærk-
ninger eller store diskussioner.  Det 
kan være en tilfældigt forbipasserende 
eller en lang snak over kaffen.
Det kan også være gennem de elektro-
niske medier. Tonen på Facebook er 
ofte mere skarp, end når man står face 
to face. Man hvad gør vores ord ved 
andre?

Mange af os kan sikkert huske ord, 
der er sagt til os helt fra vi var børn. 
Det kan være ord, som gav os noget 
godt. Lidt trøst. Lidt opmuntring. Et 
ord om, at der er én, som tror på, at vi 
kan klare det.
Det kan også være et ord, som tyn-
gede os. En lidt vrissen bemærkning. 
Et nedladende ord. En sårende be-
mærkning.

Ofte ved vi slet ikke, hvad vores ord 
gør ved dem, der hører dem.
Et lille ord sagt på en god og kærlig 
måde kan give mere lys i et andet 
menneskes liv, end vi aner.
På samme måde kan et lille ord sagt 
uovervejet eller på en ukærlig måde 
såre mere, end vi havde regnet med.

Da Gud sendte Moses til Farao, siger 
Han til ham: ”Gå nu! Jeg vil være 
med din mund og fortælle dig, hvad du 
skal sige”. (2. Mos. 4, 12)
Der er noget godt i at få sagt de rigtige 
ord på den rigtige måde, for vores ord 
kan gøre en stor forskel for den, vi 
siger det til.
Vi kan også bede om, at Gud må være 
med vores mund, så vi får sagt det, der 
bygger op og velsigner andre men-
nesker.

Kærlig hilsen
Henrik Søndergaard


