Kvindernes Internationale Bededag 2015
Igen i år havde Brødremenigheden i Christiansfeld glæde af at huse Kvindernes Internationale Bededags
sammenkomst her i vort område. Som sædvanligt samles man den første fredag i marts, og det var i år den 6.
marts, hvor der var samlet ca. 50 kvinder fra byen og omegnen og fra mange forskellige kirkeretninger.
Samværet består af kaffebord og hyggeligt samvær i den lille kirkesal, derefter gudstjeneste i den store
kirkesal med forbøn for årets emner.
Kaffebordet burde kaldes kagebord
takket være byens bagere og
honningkagebutikker samt frivillige.
Også kaffen til kagerne og blomsterne
på bordene var sponseret, så der også
var smukt pyntet. Den lille kirkesal
var derfor en smuk ramme om den
hyggelige sammenkomst, hvor der var
adskillige glade gensyn.

Efter kaffebordet introducerede Else Marie Larsen årets
tema til gudstjenesten, som var udarbejdet af kvinder fra
Bahamas. De præsenterede derigennem deres land og kvindernes forhold der. En af deres kunstnere, Chantel
E.Y.Bethel, har malet det smukke billede, der er brugt til annonceplakaten, der har kunnet ses i flere af
byens butiksvinduer. Titlen for kunstværket er ’Velsignet’. Man ser flamingoer, Bahamas nationalfugl, der
bøjer sig ved Jesu fødder, og kunstneren siger, at i denne ydmyge handling er der tilgivelse, fred og
kærlighed.
Til gudstjenesten brugtes heftet med teksterne, som kvinderne fra Bahamas havde forberedt. Teksterne
bliver brugt i lande verden over. Oplæsere læste på skift med forsamlingen, og derigennem blev der fortalt
om Bahamas’ kvinders liv og deres arbejde med at løse deres mange problemer. Teksterne indeholdt også
lovprisning og bønner om hjælp. Alt bundet sammen af salmer.
Temaet for 2015 var ”forstår I, hvad jeg har gjort mod jer?”, et citat fra Johannes-evangeliet, for Jesus er
sammen med sine disciple før påskefesten. Der vasker han disciplenes fødder. Dette var totalt
overrumplende for disciplene. Efter fodvaskningen spørger Jesus derfor: ”Forstår I, hvad jeg har gjort mod
jer?”

Årets specielle gæst var Karen Klint, som er
medlem af Folketinget og formand for
kirkeudvalget samme sted. Hun var bedt om at
være dagens prædikant med udgangspunkt i
dagens og årets tema, ’Forstår I, hvad jeg har
gjort mod jer’.
Der er grund til at bede for kvinder. Vi har
pligt dertil. Det kræver stor styrke at klare
sig på Bahamas. Vi må stå sammen og
hjælpe verdens kvinder. Kvinder er en
udsat gruppe.
At tage ansvar for de svage er ikke nyt i
Danmark. I fortalen til Jyske lov kan vi
læse om kongens formaning til at overvåge, at værgeløse blev beskyttet - tyende, enker med flere. Jesus
vaskede disciplenes fødder. Det er ikke bare om den fysiske handling, men et tegn på at hjælpe andre,
også dem man er uenig med. Vi må også vaske de fødder, der er fremmede. Vi må se andres behov,
både nær og fjern.
Vi må følge Jesu forbillede. At tjene alle.
Derefter fulgte forbønnen for en del af de emner, som kvinderne fra Bahamas havde nævnt, som de kæmper
med. Før indsamlinger blev fortalt, at de gik til to forskellige formål. Hjælp til unge mødre, enlige kvinder
og børnelejre i Rumænien. Og til et projekt i Tanzania for handlede og sårbare piger. Da kaffebordet var
gratis, kunne alle pengene lægges i indsamlingen.
Dagen sluttede med salmen ’Nu går solen sin vej, for at skinne på andre’, som naturligt sendte tankerne
samme vej til kvinderne i Bahamas.
Efter gudstjenesten kunne man købe af det tiloversblevne kage og blomster. Så kom der flere penge i
indsamling, og nogle af byens mænd, kunne få glæde af kage til aftenskaffen. Og kollekten voksede til
næsten 5.000 kr.
Ønsker man flere informationer, kan det findes på www.kvindebededag.dk
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