Hilsen fra Bornholm
I år havde vi besluttet at slå Inspirationsdagen og Bededagen sammen, da nogle synes, at det er de
samme, der er i sving to gange. Så i år holdt vi det hele lørdag d. 4. marts i Pinsekirken i Rønne.
Vi mødtes knapt 70 kvinder kl. 9.30 til morgenbrød og kaffe.
Billederne fra Filippinerne kørte på storskærmen, og efter maden fortalte Lisbeth Grønnegård fra
Baptistkirken levende om billederne, så vi fik en fornemmelse af, hvad det var for et folk, vi var samlet om.
Bibeloplægget om arbejderne i vingården gav Kristina Bratkov, fra Klemensker folkekirke, inspirerende om
at misundelse og det at sammenligne sig med de andre er som gift for vores sjæl.
Her blev indsamlet en god kollekt til vores projekter i Bededagsmaterialet.
Den Filippinske kalkungryde med sursød sauce til middagsmad stod Lars Pedersen + 3 unge mænd for.
Om eftermiddagen kom Karen Bodil, fra Rønne Folkekirke, og spillede for på lovsange, før Jannie og Maja
fra Bornholmerkirken i Vestermarie stod for 5 bedestationer. Der var mulighed for at tænde et lys for andre
ved korset, lægge en sten ved korset, skrive en byrde på et stykke papir, som blev brændt, forbøn for
hinanden og mannakorn.
Der blev solgt smykker fra Eden Ministry.
Inden vi gik hver til sit var der kaffe/te med kagen fra Bededagshæftet, samt sagt en stor tak til Ebba Flinck
for lang og tro tjeneste som formand på Bornholm siden 2004.
Karen-Marie Pedersen har påtaget sig opgaven at være kontaktperson på Bornholm. Vi er en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra alle kirker og missionsforeninger, som sammen vil tilrettelægge dagen herefter. Vi
skal have et evalueringsmøde i april. Flere gav udtryk for, at det havde været en god dag, og at denne måde
at gøre det på var godt.
Nexø Frikirke meldte sig til at holde Inspirations-Bededagen i 2018.
Med venlig hilsen fra Karen-Marie Pedersen.

