Kvindernes Internationale Bededag i København, Folkekirken,
Enghave Kirke. Fredag d. 4. marts 2016, 15.30 - ca. 17.30
En fin dag - godt tilrettelagt blev det i igen i år i København. Teksten fra kvinderne på Cuba havde været en
god inspiration, men også en udfordring til dagen.
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. Flere af os ses jo kun denne ene
gang om året.
Rundt langs væggene var der billeder Cuba, som en fra menigheden
havde taget på en rejse derover, ligesom et bord var pyntet med ting
fra samme rejse.
Fra Dansk- Cubansk forening havde vi inviteret
América Labrabor, som kom og på levende
måde fortalte om Cuba og ikke mindst om de cubanske kvinder og deres liv.
Det var utrolig spændende at høre på.
Kl. 16.30 begyndte vi i kirken, hvor det cubanske flag hang foran altret. Alterbuketten
var i Cubas farver hvid, rød og blå.
Marianne Plum bød velkommen til dagen. Og gudstjenesten kunne begynde med
præludium spillet af kirkens organist Christian Dehn Bang, som ledsagede os musisk
gennem hele gudstjenesten.
Der var trykt salmeblade til dagen.
Vi havde været så heldige, at sr. Miriam fra Sankt Annæ Skole på
Amager havde fundet tre piger fra 3. Klasse, Megan, Nathasa og
Shara, til at læse de tre pigers roller. Det gjorde de blændende.
Sognepræst Mette Gramstrup, fra Kristkirken på Enghave Plads,
prædikede over teksten fra Markus evangeliet. Og der var bestemt
meget godt at tage med hjem fra den prædiken.
Mikrofonerne var der lidt besvær med, men overordnet hørte alle vist
– og ellers havde man jo teksthæftet, som i år var mere læsevenligt, at
følge med i.
Og så var det tid til omtale af de to kollekter til i år og derefter
kollektindsamlingen.
Kollekten blev på 3.144,00,00 kr. som er sendt videre.
Omkring 40 kvinder og nogle mænd deltog i dette års Bededag i København.
Næste år 1. fredag i marts 2017 mødes vi igen til Bededagen og denne gang hos Den Katolske Kirke.
Tak for i år og på gensyn i 2017.
På komitéens vegne
Marianne Plum

