Kvindernes Internationale Bededag 2017 i Christiansfeld
Dette års Bededag med temaet ’Har jeg gjort dig uret?’ havde samlet rigtig mange kvinder – og et par enkelte
mænd, som gerne ville høre dagens prædikant, kirkeminister Mette Bock.
Samlingen begyndte med kaffebord kl. 14,45 i Brødremenighedens kirkes lille sal. Der var kager, nogle bagt og
givet af kvinder, andre givet af byens butikker, hvoraf andre donerede kaffe og blomster. Man betalte ikke for
det, man spiste eller drak, men blev i stedet opfordret til at lægge penge ved indsamlingen under gudstjenesten.
Kirkens lille sal var godt fyldt, og snakken gik livligt.

Da det formodedes, at kaffen var sunket, var der et filippinsk musikindslag. Derefter var der et kort oplysende
foredrag af Hanne Frøkjær Jensen om Dansk Armeniermissions arbejde i Armenien, som er et af
indsamlingsprojekterne i 2017. Vi fik indblik i søndagsskolernes betydning i og for Armenien i dag.
En del kvinder, der ikke kunne nå at komme med til kaffebordet, kom til gudstjenesten kl. 16, så det så dejligt
velbesøgt ud i den store kirkesal. Organist Krista Revsbech stod for det musikalske og spillede til salmerne.
Da alt var parat, kom de medvirkende syngende ind ledet af filippinske piger, der sang, dansede og spillede.

Liturgien var bygget op, så dagens prædikant, Mette Bock, kom til at tænke på Søren Kierkegaards ’Stadier på
livets vej’.
Første stadium: Det æstetiske stadium, det egoistiske, navlebeskuende.
Andet stadium: Det etiske stadium, hvor man kigger til siden og ser andre.
Tredje stadium: Det religiøse stadium, hvor man kigger opad.

Dagens tekst var arbejderne i vingården, hvor de sidst ansatte, som kun nåede at arbejde en time, fik samme løn
som de, der havde arbejdet hele dagen. Dette til stor fortrydelse for de først ansatte, som brokkede sig.
Vinbonden svarede, at han ikke gjorde dem uret. En lektion i solidaritet. ”Rens os – omdan os – sæt os fri. Brug
os til at fremme din vilje og til din ære” – fra dagens liturgi.
Gudstjenesten sluttede med velsignelsen og sangen ’Den dag, du gav os, er til ende”, hvorefter Kirsten Gubi
takkede for dagen – også til hjælperne.
Der var indsamling under gudstjenesten, og beløbet blev til kr. 7.347,50. Antal besøgende til gudstjenesten var
ca. 130. Efter udgifter og henlæggelse til arbejdskapital blev der afsendt kr. 6.747,50 til landsindsamlingen.
Hvad der var tilovers af kage blev solgt og pengene lagt i indsamlingen.

Referent: Kirsten Thomsen

