Kvindernes Internationale Bededag i København.
Sankt Annæ Kirke, Den katolske Kirke.
Fredag d. 3. marts 2017, 15.00 - ca. 17.00
En fin dag - godt tilrettelagt blev det i igen i år i København. Teksten fra kvinderne på Filippinerne havde
været en god inspiration til dagen. Og så det, at der til Sankt Annæ Kirke er tilknyttet en filippinsk
menighed, satte ekstra kolorit på dagen.
Eftermiddagen startede med gudstjeneste kl. 15.00 i kirken.
Filippinske kvinder og børn dansede op gennem
kirken med de forskellige symboler fra
Filippinerne, som er nævnt i indledningen i
Bededagshæftet.
Gaverne blev anbragt på altret. Det filippinske kor
fra kirken ledsagede med dejlig musik.
Marianne Plum bød velkommen til dagen. Og gudstjenesten kunne begynde.
I år var det muligt at følge teksten i hæftet – kun med få ændringer.
Sr. Tarsylla ledsagede salmesangen gennem hele
gudstjenesten, og koret medvirkede flere steder.
Sognepræst Ellen Gylling fra Nathanaels Kirke,
prædikede over dagens tekst, Matthæus 20,1-16.
Om daglejerne i vingården.
En dejlig prædiken med indhold, som virkelig gav
stof til eftertanke.
Bente-Marie Braarud fortalte om årets to projekter, derefter samlede to af
pigerne, Megan og Shara kollekten ind – igen under ledsagelse af musik fra koret.
Efter gudstjenesten gik vi ned i krypten til den længe ventede kaffe, boller og
æblekage. Vi havde dækket til 50, Inger Harbo
Andersen havde pyntet bordene med filippinske
og danske flag og små risposer.
Men i kirken havde vi været mere end tres – og
nu dukkede mere familie til bl.a. koret op. Så
flere måtte tage kaffen og kagen stående.
Snakken gik godt rundt ved bordene. Flere af os ses jo kun denne ene gang
om året.
Kollekten blev på 3.467,00 kr. som er sendt videre. Kaffebordets indtægt
eftersendes som tillæg til kollekten.
Omkring 65 kvinder og nogle mænd deltog i dette års Bededag i København,
som vi nok må sige var en succes på mange måder. Det, at den filippinske
menighed i den grad havde taget del i forberedelserne og afviklingen, var en
dejlig og positiv måde at opleve samarbejdet imellem kulturerne.
Næste år 1. fredag i marts (2. marts) 2018 mødes vi igen til Bededagen og denne gang hos Metodisterne i
Jerusalemkirken.
Tak for i år og på gensyn i 2018.
På komitéens vegne
Marianne Plum

