Velkommen til Eftermiddagstræf
Et tilbud til alle – yngre som ældre,
der hellere vil samles om eftermiddagen end om aftenen.

Ef ermiddagstræf

2. tirsdag i måneden og altid kl. 14.30 – 16.00.
Vi serverer kaffe og te med tilbehør á 15 kr.

Efterår
2022

Altid brød til diabetikere.
Der er teleslynge i lokalet og direkte adgang for

Betania
Ryttergade 3
5000 Odense C.

kørestolsbrugere og gangbesværede.
Handikapparkering lige uden for døren.
Det er tilladt at parkere med gyldigt parkeringskort på
P-pladsen bagved Betania. På gaden må man holde 1 time.
Letbanen har Stoppesteder ved Albani Torv og ODEON.
Bybusserne får nye ruter og numre.

Velkommen

Nogle rutebiler samt Bybus 35 fra Sankt Klemens el. Seden Syd samt 55/56

til eftermiddagstræf i "Betania".

Agedrup-Seden el. Dyrup-Bellinge holder ved Politigården og Koncerthuset.

Her kan du mødes med andre

Hvis der er for langt at gå fra Letbanestationen Albani Torv, kan man kan

i et dejligt fællesskab.

tage Citybussen 10 C, som holder i Overgade og stå af i Hans Mules gade.

Vi vil synge sammen,

Ved Banegården holder Citybussen ved siden af Letbanen, men kører gen-

have besøg af en gæst,

nem centrum og kommer til Politigården sidst. Det tager 18-20 minutter.

som har noget på hjerte eller
se et billedforedrag

Vi tilbyder også transporthjælp.
Hvis du ikke selv kan skaffe kørsel, henter vi dig . Pris 20 kr.
Kontakt Grete Ringsmose på tlf. 40 37 23 96.

Tlf.

40 37 23 96

Else Stougaard

Tlf.

26 50 48 76

Annette Magnussen

Tlf.

29 84 90 14

Bjarne Buchhave

Tlf.

30 50 75 97

Mødet varer ca. 1½ time

inkl. et lækkert Kaffebord.
"Betania" er en

"Betania" er en del af Indre Mission
Grete Ringsmose

om spændende ting eller lande.

Folkekirkelig forening.
Der er handikapparkering og

70 300 150

let tilgængelighed i stueplan.
DU er også velkommen!

Sang nr. 318 i SOS: De kommer fra øst og vest
Denne sang har været en af mine mange yndlingssange i rigtigt mange år.
Den kom med i den sidste hjemlandstoner, som udkom i 1989.
Jeg synes, det er en herlig tekst, som fortæller om, hvad der venter os.
Sangen er skrevet i 1914. Der er 2 mulige beretninger om inspirationen
for sangens tilblivelse.
Den mest kendte knytter sig til Frelsens Hærs verdenskongres i London og
åbningsmødet der. Dette møde blev præget af meldingen om, at næsten
hele den canadiske delegation til kongressen var omkommet i en skibskatastrofe i St. Lawrence-elven nogen dage før, nemlig natten til 29. maj.
Turistskibet «The Empress of Ireland» var kollideret med det norske fragtskib «S.S. Storstad» og mere end tusind mennesker omkom. Blandt dem
også 138 frelsersoldater og officerer.
I åbningsmødet var der derfor sat 138 tomme stole frem, betrukket med
hvidt stof, som er «sorgens farve» i Frelsens Hær. Derefter blev dørene
åbnet, og pårørende og efterladte af de omkomne gik i procession frem
til de tomme stole og satte sig på dem. Processionen blev ledet af Frelsens
Hærs internationale næstkommanderende og hans kone. Deres søn var
én af dem som omkom. Det var under indtrykket af denne indmarch, at
Amanda Sandberg har fået inspiration til sin tekst.
Kroketspil
Svenske Amanda Sandberg selv havde en anden fortælling om sangens
tilblivelse. I en bog om sine egne sangtekster, skriver hun: «Sangen blev
til på Frelses Hærs hvilehjem sommeren 1914. Det var, mens jeg legede
med nogle børn – vi spillede kroket, da jeg fik inspiration til denne sang.
Jeg afbrød spillet med det samme, gik op på mit værelse og skrev teksten.
Så lagde jeg den i en konvolut og sendte den til Krigsråbets redaktion. Jeg
fortrød næsten med det samme, og havde tænkt at trække den tilbage;
jeg synes det var en meget naiv sang. Men jeg fik det ikke gjort, og samme
høst var den til min store forundring med i et sanghefte, og siden er den
jo blevet sunget meget og gået verden rundt.»
Melodien til sangen er lavet af Evangeline Booth, yngste datter til Frelsens
Hærs grundlægger. Hun var dengang leder for Frelsens Hær i USA. I 1934
blev hun Frelses Hærs fjerde general og første kvinde i denne stilling. Hun
havde lavet melodien til den internationale kongres’ åbningssang, som

Efterår 2022

9/8 Samfundskonsulent Erik Empleo Dahl Hansen,
Brenderup: "2. Brev til Thessalonikerne - Hold ud!"
13/9 Fritidsforkynder Jørgen Hedager
Nielsen, Børkop: "Torinoklædet."
11/10 Palle Buttrup-Larsen, Odense:
"Guds tjeneres påvirkning af deres samtid."
8/11 Samfundskonsulent Brian Madsen,
Vejle: "Tilbageblik på fremtiden."

13/12 Vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen, Fredericia:
"Når lyset bryder frem."

hed «They come from the East and West». Så om kroketspillet var det, som
udløste inspirationen hos Amanda Sandberg, har nok melodien og måske
også temaet i åbningssangen ligget i hendes bevidsthed. Hun var nemlig til
stede ved kongressen i London.
Lars S. Stougaard

