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To unge mennesker er flyttet til Odense. Hvem er de?

Chandler, 20 år kommer fra USA. 
Hun har gået på bibelskolen ”Jesus 
Revolution” i Norge i 2 år. På For-
handlingsmødet 8. august blev det 
besluttet at ansætte Chandler som 
missionsmedarbejder i vores kirke.
Hun er flyttet til Danmark 26. 
august, men venter på sit Missio-
nærvisum og dermed en arbejdstil-
ladelse, før hun kan gå i gang med 
arbejdet.
Hun elsker sport, unge mennesker 
og Jesus. Synes det vil være enormt 
spændende at arbejde med vores 
café. Caféen kunne fyldes med unge 
mennesker fredag og lørdag, måske 
på tider, hvor mange andre sover.

Det bliver spændende at se, hvilke 
nye initiativer Chandler sammen 
med de andre unge kan få til at lyk-
kes.
Det kan tage nogle måneder at få 
visum i Danmark, så hun kan ikke 
begynde med det samme.
Vi må bede for, at det må gå hurtigt, 
og at Gud må bruge hende på andre 
måder indtil visummet er erhvervet.

Andrea kommer fra Italien. Han skal 

læse Architecture and Technology og 
er blevet optaget på studiet 28. juli.



Han har et stort hjerte for unge men-
nesker. Han studerer ikke kun for at 
tage en uddannelse, men for at danne 
relationer til de andre studerende. 
Han håber, at han med sine ord og 
sit liv kan være med til at lede nogle 
af sine nye venner til kirken og til 
Jesus.

Han elsker lovsang og vil gerne være 
med som trommeslager i lovsangs-
gruppen.

Han er blevet ansat som vicevært fra 
1. september. Studiet tager 3 år. 
Andrea har gået på Bibelskole i Nor-
ge ”Jesus Revolution”. Sammen med 
andre fra skolen har han taget rundt 
i Europa for at hjælpe kirker med at 
komme i snak med unge mennesker.
Hans kæreste flytter også til Dan-
mark. Det er Chandler.

Henrik Søndergaard

Lempelser i Corona restriktioner

Fra lørdag d. 14. august blev afstands- og arealkrav fjernet. Det betyder, at 
vi igen kan samles til gudstjeneste, som vi ”plejer”. Helt fantastisk, at vi 
nu efter 1½ år kan være sammen uden at skulle sidde 2 m fra hinanden. Alt 
dette skyldes at ca 75 % har fået første stik og over 65 % af befolkningen er 
blevet fuldt vaccineret. Nu hvor ferien er overstået og skoler og uddannel-
ses-institutioner begynder igen vil en hel del af de resterende unge sikkert 
også lade sig vaccinere. Antallet af smittede vil sandsynligvis stige og dem 
der bliver indlagt, vil kun være det i få dage. Vi kan glæde os over det kun 
er få, der dør med Covid-19.
Covic-19 er her stadig og den florerer primært mellem ikke vaccinerede. 
Det betyder dog ikke, at os der fuldt vaccinerede ikke kan få Corona – det 
skyldes den mere smitsomme Deltavariant. 
Sundhedsstyrelsens seks generelle anbefalinger for smitteforebyggelse er nu 
som følger:
• Bliv vaccineret
• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
• Hold afstand
• Luft ud og skab gennemtræk
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved



Cafeen genåbnet

Cafeen genåbnede søndag d. 1. 
august, så vi kan igen købe rund-
stykker og en kop kaffe før gudstje-
nesten. Hverdagscafeen har åbent 
tirsdag og torsdag fra kl 14 – 17. Vi 
har kun medarbejderressourcer til 
tre dage om ugen. Ved genåbningen 
havde vi loppemarked de første to 
uger. En del kom forbi og købte til 
meget rimelige priser. Vores ønske 
er at få ryddet helt ud i de lopper, 
vi har stående fra sommerfester for 
to år siden. Der har været rigtig flot 
besøg – mellem 15 – 20 gæster hver 
dag, så det har været dejligt liv i 
cafeen. Ungdoms og IT hjørnet er 
blevet flittigt benyttet – både søndag 
og hverdage. Tag et kig i cafeen og 
køkkenet og se, hvor nydeligt det er 
blevet.
Lige før ferien opdagede Torsten, 
at det dryppede ned fra loftet. Det 
viste sig at et rør var gennemtæret og 
vandet stod ud i en tynd stråle. Lof-

tet var ødelagt så alt måtte brækkes 
ned. Smeden udskiftede det tærede 
koldtvands-rør med pexrør. Da vi 
ønskede at alt skulle være færdigt 
til genåbningen, påtog Christian og 
Kern sig opgaven med at opsætte 
nyt loft, som nu er med lyddæm-
pende materialer. Karsten monterede 
nye spots. Selv om det var et stort 
arbejde for to seniorer, er resultatet 
blevet rigtig flot.

Kern

Vi vil gerne, at alle skal føle 
sig trygge. 
Vi vil derfor lave lidt mere 
plads mellem stolerækkerne 
ligesom der også vil være sprit 
til rådighed.

Covid taskforce



Grillarrangement i cafeen den 11. august

I forbindelse med åbningen af cafeen fra 1/8 kunne cafeen så igen indbyde 
til grillaften.
Vejret var godt, så det var muligt at være både indenfor og udenfor i ca-
feen. – Mange havde takket ja til at deltage, så snakken gik godt,og der blev 
fortæret burgers og pølser. – Efterfølgende var det også muligt at købe kaffe 
og is inden aftenen sluttede. – I mellemgangen kunne man gøre gode køb på 
loppemarkedet.
Tak til cafeen for et godt arrangement.

Torsten Wendel-Hansen



Bryllup i kirken den 14. august

Ovennævnte dag blev Matthias Bjørnestad og Sara Ravn Bjørnestad viet i 
vores kirke. – Matthias er søn af Karsten og Jette Bjørnestad og er jo vokset 
op i vores menighed og er medlem af denne.
Hjertelig til lykke.
Torsten Wendel-Hansen



Onsdagstræf´s udflugt den 
18. aug. 2021

Efter 3 hektiske dage med ændring 
af turen (Britta Schall Holberg – 
Hagenskov Gods - var blevet indlagt 
med maveinfektion) samt afmeldin-
ger/tilmeldinger i sidste øjeblik, så 
oprandt dagen dog, hvor vi skulle på 
Onsdagstræf’s årlige udflugt, som vi 
igen havde flyttet fra maj måned til 
august måned grundet coronaen.
Besøget på Hagenskov Gods (hvor 
Britta Schall Holberg skulle have 
rundvist) måtte altså udgå, men efter 
at der var sket betaling i kirken kørte 
vi lidt over 9.00 i bus med retning 
mod turens første stop, nemlig  Hør-
vævsmuseet, der holder til huse på 
Krengerup Gods. – Vi fik en varm 
modtagelse af de mange frivillige, 
som driver stedet, og herefter fik vi 
en grundig rundvisning ved væve-
maskinerne. Herefter var der mulig-

hed for at stille spørgsmål, besøge 
den lille butik med bl.a. flotte duge 
eller indtage en hurtig kop kaffe 
inden turen gik videre til Marcus-
sen’s Hotel i Aarup, hvor middagen 
(kalvesteg med tilbehør – og citron-
fromage) blev indtaget.
Klokken var nu godt og vel 13.30, 
og vi satte kursen mod Ernst Sam-
ling. Dette museumsbesøg havde vi 
indlagt i stedet for udeladelsen af 
Hagenskov Gods. Vi havde aflagt 
besøg her for ca. 8 år siden, men der 
var sket ændringer, og efter en kort 
indledning af en af de ansatte på 
museet, var der mulighed for at be-
sigtige en stor privatsamling af bl.a. 
meget kostbare spise- og kaffestel 
m.m. 

Tidligere kunne man kun komme 
rundt i hold grundet sikkerheden, 
men nu er de kostbare ”sager” blevet 
placeret i montrer med tyverialarm 
(som jævnligt gik i gang efter min-



dre berøringer) så individuelle besøg er mulig.
Mættet med mange indtryk satte vi kursen mod Helnæs Kro, hvor kaffen 
skulle indtages.
Vi var på stedet ca. 15.30 og efter at have vist corona-pas i døren, kunne vi 
komme ind i de gamle, hyggelige lokaliteter for at sætte os til veldækkede 
borde med nogle overdådige lagkager. – Efter hyggeligt samvær indtog vi 
igen vore pladser i bussen for at vende snuden mod Odense, hvor vi ankom-
mer ca. 17.15.
På reaktionerne blandt deltagerne tror vi, at vi trods besværlighederne fik en 
rigtig god tur – selvom der godt kunne have været nogle flere med – der var 
30 deltagere.
Tak til hinanden – og vi huskede også at få taget pænt afsked med vor dyg-
tige chauffør fra Hårby Turist.

Kern og Torsten



September 2021
Søndag 5. 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke 
   Mødeleder: Mogens Andersen.
   Indsamling til Børn i Rwanda og Burundi.
   Efter gudstjenesten er der menighedens årsmøde samt   
   fællesspisning.

Mandag 6. 10.00: Det frikirkelige SeniorarbejdeTEMA: ”Gud er altid nær” –
   ”Gud er altid nær – iblandt alle generationer” – Maria   
   Brædstrup Aaskov – Giodthåbskirken, Rosenlunden 15,   
   Odense M.

Tirsdag 7. 19.00: Missionsrådsmøde.

Onsdag 8 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Karen Blixen” – Dorthe  
   Tofte-Hansen vil fortælle om den kendte forfatters liv.

Søndag 12. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam.   
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste. 

Søndag 19. 10.30: Gudstjeneste v/Rasmus Elkjær Larsen. Børnekirke.
   Mødeleder: Ole Olsen.
   Indsamling til Gideonitterne.
   Se omtalen af arr. med Rasmus Elkjær Larsen efter   
   gudstjenesten. 
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 22 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Odinstårnets historie” –   
   Andreas Skov fra Historiens Hus fortæller historien om   
   ”byens vartegn”.

Søndag 26. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Kern Sloth.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.



Oktober 2021
Lørdag 2. 09.00: Arbejdslørdag – se omtale.

Søndag 3. 10.00: Fællesskabsdag for baptistmenighederne på Fyn.
    – se flyer samt omtalen andetsteds i bladet.
   Der er IKKE gudstjeneste i vor kirke.

Mandag 4. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde – TEMA: ”Gud er altid   
   nær” – ”Gud er altid nær – I mission” – John Østergaard   
   Nielsen – Godthåbskirken, Rosenlunden 15, Odense M.

Onsdag 6. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Der er p.t. ikke fundet   
   foredragsholder. Meddeles senere.  
 
Søndag 10. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.  
   Mødeleder: Lena Jørgensen.
   Indsamling til Kildegaarden.
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Mandag 11. 19.30: Cafekoncert i kirkesalen.  
  
Søndag 17. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Anita Weiss Grarup.  
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.

Onsdag 20. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Politiass. Mark Grossmann  
   vil komme og fortælle om det forebyggende arbejde som  
   er i gang i Odense.                       

Søndag 24. 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen.
   Mødeleder: Ole Olsen..
   Indsamling til Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO)
  10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
  13.00: Tamilsk gudstjeneste.

Søndag 31. 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
   Mødeleder: Jette Hyrup.



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. Ferie :16. – 24. 
okt. (begge dage incl.)

Menighedsrådsmøder i den kom-
mende fremtid:
Der er fastlagt følgende møde: 18. 
og 29. sept. Desuden 14. okt. 2021. 
Evt. henvendelser både i mundtlig 
og skriftlig form til menighedsrådets 
formand senest 3 dage før mødets 
afholdelse.

Arbejdslørdag 2. okt. kl. 9.00 – 
12.30:
Coronarestriktionerne er løsnet, og 
der kommer nu fuld gang i de mange 

aktiviteter i kirken. Der er behov 
for grundig rengøring flere steder, 
og der ligger også håndværksmæs-
sige opgaver. Vi begynder kl. 9.00 
med rundstykker og kaffe og slutter 
kl. 12.30. Kom og giv en hånd med 
– og deltag i arbejdsfællesskabet. 
Skriv dig på listen på opslagstavlen.  

Cafekoncert den 11. okt. kl. 19.30:
Nu må vi så igen synge i kirken, og 
vi håber mange vil komme til kon-
certen, som Joyful Voices vil stå for 
– og med en ny dirigent. Alle gode 
grunde til at møde op. – Der vil blive 
udformet en flyer, som vil komme til 
at ligge i forhallen.

Lydtekniker(e) søges:
Til vores lille gruppe af frivillige 
lydteknikere, søger vi én eller flere, 
som brænder for at arbejde med lyd, 
og som vil hjælpe med afvikling af 
gudstjenester. Vi har en fast turnus, 
men man kan altid bytte indbyrdes.
Det primære arbejde består i betje-
ning af kirkens mixer under gudstje-
nesten, men du er også velkommen 
til at være med i vedligehold af 
kirkens lydudstyr. Du vil selvfølge-
lig blive oplært, og have en erfaren 
tekniker med ved afvikling af guds-
tjenester, indtil du er klar til at stå på 
egne ben. Hvis du er interesseret og 
vil vide mere, så skriv til Karsten på 
karsten@bjoernestad.dk eller ring på 
61 70 02 98.



Møde for børnefamiler
Søndag 19. 
september efter 
gudstjenesten 
indbyder vi alle 
børnefamilier til 
en spændende 
dag med Rasmus 
Elkjær Larsen. 

Rasmus skriver om mødet:

Hvordan deler man tro og evangeliet 
med sine egne børn?

Jeg glæder mig meget til at være 
sammen med jer forældre og inspire-
re til, hvordan man håndterer at være 
sine egne børns primære formidler. 
For det er man altid, når det gælder 
tro og de gode nyheder i evangeliet.

På Jesu tid var det almindeligt, at 
det var faderen, der var ansvarlig for 
at formidle dannelse og tro til sine 
børn. I takt med at begge forældre 
kom på arbejdsmarked, har moderne 
familier trinvist overgivet det ansvar 
til Kirken. Men vores børn er kun i 
kontakt med Kirken en brøkdel af 
deres vågne tid, uanset om de er der 
ofte eller sjældent. 

I takt med at børn vokser fra spæd 
frem mod teenagertiden, mindskes 
samværet med forældrene gradvist. 
Men uanset samværstiden, så er 

forældre meget centrale rollemodel-
ler, og både handling og ord påvirker 
børnene. 

Forældre giver dog ofte udtryk for 
en vis blufærdighed, når det kommer 
til at snakke om tro, bede sammen 
med sine børn, eller dele ud af sine 
egne åndelige oplevelser. Vi skal se 
på, hvordan man kommer i gang, 
finder inspiration, og finder lokale 
sparringspartnere blandt de andre 
forældre.

Jeg kommer med et oplæg, medbrin-
ger materialer, inspiration og gode 
råd, samt stiller mig til rådighed 
for en fælles samtale, så vi alle kan 
blive endnu bedre til at formidle det, 
vi selv synes er vigtigst. 

For børn er kun til låns, og vores 
opgave som forældre er at forberede 
dem på at tage livet i egne hænder. 
Her synes mange af os, at det ville 
være fantastisk, hvis de oplever 
Jesus, som en de har lyst til at leve 
livet sammen med. Hele livet.

Vel mødt.

Kærlig hilsen

Rasmus Elkjær Larsen, Børne- og 
familiekonsulent for BBU.



Fællesskabsdag med de øvrige baptistmenigheder på 
Fyn – 3. oktober 2021 på Oure Friskole.

Vi har nu en del gange forsøgt at finde en dato for ovennævnte anledning, 
men coronaen har stået i vejen flere gange.
Nu håber vi så på, at dagen gennemføres, og der vil i starten af september 
ligge flyers i kirken vedr. arrangementet.

Vi kan kort nævne dagens program:
Kl. 10.00 – Velkomst – morgenkaffe og andagt
Kl. 11.15 – aktiviteter for både unge og ældre – bl.a. kan nævnes at Claus 
Bækgaard (nu præst i Bykirken) vil holde et indlæg under temaet: ”Giv 
troen videre”.

12.45 – frokost

13.45 – Gudstjeneste med efterfølgende kaffe

15.00 – Dagen afsluttes

Sidste tilmeldingsfrist vil fremgå af den flyer, som vil blive placeret på hyl-
derne i mellemgangen.

Torsten Wendel-Hansen



Tro i hverdagen – Kristendommen ifølge Anne-Cathrine 
Riebnitzsky.

I denne bog får vi beretningen om forfatterens vej ind i kristendommen.
Forfatteren er vokset op i et hjem, hvor det ikke var kristendommen, der 
prægede hjemmet. Stemningen var ofte trist, og Anne-Cathrine Riebnitzsky 
følte sig ofte utryg. 
Når Anne-Cathrine Riebnitzsky dykker ned i troens univers, er mod et af de 
første ord, der falder hende ind. Modet til at tro. Modet til at lytte til, hvad 
Gud har at sige. Men modet til at tro har banet en vej for hende, der blandt 
andet gjorde hende til forfatter.
Anne-Cathrine Riebnitzsky tøver ikke med at henvende sig til den almægti-
ge Gud om stort og småt i dagligdagen, og hun oplever at blive hørt. Forfat-
teren er ikke ukritisk over for den måde, hvorpå kristendommen præsenteres 
i protestantismen: ”Til tider skulle man tro, at der var særlige statspræmier 
for selvopofrelse”. Anne-Cathrine Riebnitzsky advarer nemlig imod, at man 
som kristen totalt negligerer sine egne behov: ”Du kan ikke yde for fælles-
skabet, hvis du ikke også tager vare på dig selv”.
Til slut i bogen forklarer forfatteren, at hun efter lang tids søgen har fundet 
sig bedst til rette i frikirkemiljøet, selvom hun i lange perioder slet ikke be-
søger kirken. Imidlertid søger Anne-Cathrine Riebnitzsky Gud hver dag og 
med hendes egne ord: ”så er jeg i kontakt med kontroltårnet hver dag”.
Det er en lille, letforståelig, velskrevet og meget åbenhjertig bog.
Forlag: Eksistensen. 108 sider. Kr. 130. 
(Kan også lånes på bibliotekerne)

Kirsten Gaard



Vidnesbyrd ved Vesna Pelo
Indenfor de sidste to mdr. har jeg 
modtaget 4 beskeder fra Gud. Jesus 
sagde, at jeg skulle aflægge mit vid-
nesbyrd for vores menighed. Dette 
gør jeg nu, ved denne gudstjeneste 
(22. aug. 2021).
Inden jeg fik de beskeder, spurgte 
jeg Gud om, hvorfor han ikke taler 
til mig, om han har glemt mig? Men 
han mindede mig om en tekst fra 
Biblen: ”De raske har
ikke brug for en læge, det har de 
syge”. Jeg fandt svaret i Luk.5,31.

En uge senere fik jeg igen et svar fra 
Jesus: ”Jeg vandrer med dig.”

To uger senere ved vores gudstjene-
ste fik jeg dette ord fra Gud til Lise 
og Jep, der skal sendes ud til Afrika: 
”I får ørnevinger, og jeg giver jer 
fred, og jeg elsker jer.” Jeg fandt 
teksten igen i Biblen, i Det Gamle 
Testamente, Es.40;31 ”Men den, der 
håber på Herren, får nye kræfter, de 
får vinger som ørnen, de løber uden 
at blive trætte, de vandrer uden at 
udmattes.” Det tolker jeg som, at de 
skal omfavne mange mennesker der-
nede, for Gud sender folket til dem.

Sidst i juli mdr. var vi på ferie i 
København. Tre tyve tog min mands 
telefon, og også alle hans kort, der lå 
i telefon-coveret blev stjålet fra ham. 
Vi meldte det til politiet, og vi var 

meget chokerede og kede af det. Så 
gik vi til Domkirken, og der takkede 
vi Gud for det, der skete med os, for 
det skal man gøre under alle om-
stændigheder, det står der i 1. Tess. 
5, 18.
Da vi kom hjem fra København 
ringede jeg til borgerservice for at få 
en tid, men der var en lang ventetid, 
og jeg gik i panik, for kunne tyvene 
misbruge kortene, imens min mand 
venter på at få de nye kort.
Næste dag, om mandagen, kom jeg 
til banken og forklarede dem, hvad 
der var sket os, og de henviste mig 
også til borgerservice for at få de 
nødvendige kort bestilt. På vejen 
dertil, bad jeg Gud om at hjælpe 
mig, og så fik jeg øje på et hvidt kors 
oppe på himlen ovenover mig, og 
Jesus’ ord kom til mig: ”Vær ikke 
bekymret, alt vil ordne sig, og jeg vil 
hjælpe dig.”
Jeg havde virkelig brug for Guds 
hjælp, og han trøstede mig. Og det 
gik som Jesus sagde til mig. Vi 
sprang køen over, og den samme dag 
fik min mand bestilt de nye kort på 
borgerservice.

Es. 26,4: ”Derfor stol altid på Her-
ren, for Herren er en evig klippe.”
Selvom der kan gå lang tid imellem, 
at vi hører fra Gud, er Han altid med 
os. Han hører os. Han vandrer med 
os. Han viser os vejen og trøster 
os. Når jeg er svag, giver Gud mig 



kræfter på ny. Han giver mig håb i 
håbløse tider.
Derfor aflægger jeg mit vidnesbyrd, 
til at bringe Guds lys til andre men-
nesker. For vi skal dele lyset med 
andre, for der hvor lyset skinner, har 

mørket ingen magt.
 
Vesna Pelo

Taksigelsesgudstjeneste i 
Myanmar Christian Fel-
lowship

Jeg var inviteret til 
taksigelsesgudstjeneste/-fest i en af 
de menigheder vi er kontaktmenig-
hed for.
Anledningen var den, at et af menig-
hedens medlemmer, nemlig kasse-
reren Salai Ran Lian Thong i foråret 
2020 blev ramt af et endog meget 
slemt tilfælde af coronaen.
På mødet fortalte Salai, at efter at 
han var blevet ramt af sygdommen 
pludselig gik i koma. Han blev kørt 
i bevidstløs tilstand til sygehuset, 
og her lå han hele 46 dage i koma, 
og lægerne gav ham kun ca. 2% 
chancer for at overleve. – Det var 
en meget hård tid for hans kone, der 
normalt ikke bryder sig om ar være 
alene hjemme i lejligheden, men 
menigheden stod sammen i forbøn 
både for hende og hendes mand. – 
Hun var nu tryg ved at være alene 
hjemme, og efter de 46 døgn våg-
nede Salai op igen. – I starten var 
han meget træt og kunne kun gå ca. 
10 skridt før han blev forpustet. Det 

skyldtes, at hans lungekapacitet på 
den ene lunge var nedsat til ca. 70%. 
Lægerne overvejede et operativt 
indgreb, men gik alligevel bort fra 
dette, da risikoen for Salai´s helbred 
stod på spil. 
Vejen frem for Salai var tilsynela-
dende førtidspension eller fleksjob 
på få timer, men det havde han me-
get svært ved at affinde sig med. Han 
ville meget gerne, at han selv kunne 
forsørge sin familie. – Menigheden 
var fortsat i bøn for ham, og næste 
gang han kom på sygehuset til kon-
trol, viste det sig, at hans lungekapa-
citet nu var oppe på omkring 90%.
I dag arbejder Salai 4 dage om ugen. 
– Og inden længe er der planer om, 
at han skal på fuldtid – altså arbejde 
5 dage om ugen.
Menigheden takkede og priste Gud 
for at han havde grebet ind i Salai’s 
sygdom og gjort ham rask – og glæ-
den var stor under den efterfølgende 
spisning. 
Jo, Gud griber ind – også i dag.
Glad for at kunne være med under 
denne meget trosgivende anledning.

Torsten Wendel-Hansen
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Fred midt i stormen
Vær ikke bekymrede for noget, men 
bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og 
Guds fred, som overgår al forstand, vil 
bevare jeres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus. (Filip. 4, 6)

Det er nogle utrolig gode ord, som 
mange af os har læst igen og igen. De 
er skrevet for at give os fred og for at vi 
skal have tillid til, at Gud er med os og 
vil os det bedste.

Men samtidig med at vi citerer det 
igen og igen, så er det bare SÅ svært at 
handle efter.
”Vær ikke bekymret for noget”. Hvem 
af os bekymrer sig ikke?
”Bringe i ALLE forhold jeres ønsker 
frem for Gud”. Hvem har ikke bøvlet 
med ting uden at søge Guds hjælp?
”I bøn og påkaldelse med tak”. Gør vi 
det altid ihærdigt og siger vi altid tak?

Det kan måske føles som en umulig 
opgave ikke at bekymre sig, når man 
ser nyhederne i fjernsynet. Der tales om 
sygdomme, naturkatastrofer, klimaka-
tastrofer og krige hver dag. Det er ikke 
bare noget, der foregår inde bag skær-
men, det foregår rundt omkring os.
Hvordan kan man lade være med at 
bekymre sig?

Folk i Filippi har åbenbart også været 
bekymret, siden Paulus skriver det. 
Men han minder dem om, at der er 
meget mere at hente hos Gud. Midt i 
de storme, der lige nu er i verden og 
omkring os ønsker Gud at give os ekstra 
styrke og ekstra fred.
Gud har så meget, Han gerne vil give 
os, men ofte tager vi bare en lille del og 
lader resten ligge.
Vi har en stor Gud. Lad os komme til 
Ham med ALT og gøre det med en 
forventning om, at Han giver os det 
tilbage, som er det bedste for os.

Henrik Søndergaard


