Kvindernes Internationale Bededag i København, Frelsens Hær,
Templet, Frederiksberg. Fredag d. 6. marts 2015, 15.30 - ca. 17.30
En flot dag - godt tilrettelagt blev det i igen i år i København. Teksten fra kvinderne på Bahamas havde
voldt os mange svare
bryderier. Men vi syntes selv, vi var endt med et brugbart materiale.
Vand og øer var temaet i vores udsmykning af salen hos Frelsens Hær. Blåt velour smykkede trappen og
Inger Harbo Andersens små øer med folk, kirker og meget andet blev en
flot udsmykning og gav indtryk af de mange øer.
Eftermiddagen startede kl. 15.30
med socialt samvær.
Godt traktement, som igen i år var
boller og hjemmelavet æblekage.
Snakken gik godt rundt ved
bordene. Nogle af os ses jo kun
denne ene gang om året. Men måske kan det blive bedre, når DØK
nu til efteråret 2015 genoptager Fællesskabets Dag i Svendborg.
Kitty Wang fra Københavner-komitéen fremlagde Dansk Missionsforbunds projekt, og Ingrid Larsen
fremlagde Frelsens hærs projekt.
Inger Harbo Andersen havde - traditionen tro - sin bod med dejlige strikkede ting. Disse blev i år solgt til
fordel for Kristent ungdomsarbejde i Abu Dhabi .
Kl. 16.30 begyndte vi i salen, som var smukt pyntet med gule blomster.
Trappetrinene var - som nævnt - draperet ved blåt velour, symbol på
vandet, små øer, koraler osv.
Marianne Plum bød velkommen til dagen og
speciel velkomst til Peter Buch fra
Højdevangskirken, som var indbudt til holde
årets prædiken over teksten: "Forstår I, hvad
jeg har gjort mod jer?"
Der blev også gjort opmærksom på. at vi
havde slettet noget af teksten, og at
salmerne ville blive bragt på storskærme.
Fra komitéen sad vi på trappen og lod
mikrofonen gå fra hånd til hånd. Det gav en
god rolig afvikling af gudstjenesten.
Efter Peter Buchs prædiken sang Frelsens
Hærs kor to korsatser, og så var det tid til
kollektindsamlingen.
Kollekten blev på 2.830,- kr., som er sendt videre.
Omkring 40 kvinder og nogle mænd deltog i dette års Bededag i København.
Næste år 1. fredag i marts 2016 mødes vi igen til Bededagen og denne gang hos Folkekirken, i en af
kirkerne på Vesterbro.
Tak for i år og på gensyn i 2016.
På komitéens vegne
Marianne Plum

