Kvindernes Internationale Bededag i København.
Taksigelseskirken, Folkekirken
Fredag d. 6. marts 2020, 15.00 - ca. 17.30
Det var Folkekirkens tur i år til at lægge hus til Kvindernes Internationale Bededag.
Dagen var fint annonceret i Østerbro Avis som Gudstjeneste i kirkens almindelige program. Dvs. der var
fuld betjening på: kirketjenere, organist og
korsangere.
Eftermiddagen startede med gudstjeneste kl.
15.00 i kirken. 45-50 var mødt op for at fejre
dagen.
Vi havde pyntet op med ”vand, krykker og lys”
til at symbolisere dagens tekst om Bethesda
dammen.
Marianne Plum bød velkommen til dagen. Og
gudstjenesten kunne begynde.
I år var det igen muligt at følge teksten i hæftet. Salmenumrene var på tavlerne,
så det var nemt at følge med.
Dejligt var det med organist og kirkens kor, som medvirkede under gudstjenesten. Koret sang nogle af
versene til ”Bethesdas buede søjlegange”, og det var flot og smukt.

Sognepræst Julie Damlund, Taksigelseskirken, prædikede over dagens tekst, Johs. 5,2-9a. En rigtig
god prædiken med indhold, som virkelig gav stof til eftertanke og mulighed for refleksioner sammen med
sidemanden.
Konfirmander fra sidste år, Amanda og Isabella, læste pigeteksterne i
hæftet. Dejligt, når de unge har lyst til at være med.
Marianne Plum og Kitty Wang
fortalte om årets to projekter.
Derefter gik alle op og afleverede
kollektkurvene, der stod på et lille
bord i midtergangen. Igen i år var
der også mulighed for at betale via
MobilPay.
Efter gudstjenesten gik vi ned i krypten til den længe ventede kaffe,
boller og æblekage. Vi havde dækket til 50. Inger Harbo Andersen
havde i år lavet små dukker i farverne fra Zimbabwe. Dem gemmer vi til
brug i fremtiden. Vi havde besøg af DØK´s nye formand, Ellen Gylling,
som fortalte levende om arbejdet i DØK, bl.a. om et vellykket besøg på
Færøerne tidligere på året. Ellen var deroppe i forbindelse med
Bededagen.
I kirken har vi været 45-50 kvinder og enkelte mænd deltog. Faktisk alle
gik med ned i krypten, og snakken gik godt rundt ved bordene. Flere af
os ses jo kun denne ene gang om året. Vi fik her ”Bethesdas buede
søjlegange” som solosang fra en niece til Bente Marie (fra komitéen), Emma. Det var meget smukt. Emma
fortalte kort sin historie. Hun er adopteret fra Sydafrika, hvor hun blev efterladt som spæd, fundet af en
politibetjent, der gav hende navnet Talita Kumi R, og det navn har hun nu som mellemnavn.
Kollekten, der blev indsamlet, var på 3.358,50 kr., som sendes videre. MobilPay
beløbet på landsplan kender vi ikke beløbet på endnu.
Næste år 1. fredag i marts (5. marts) 2021 mødes vi igen til Bededagen hos
Frelsens Hær enten på Frederiksberg eller i Valby.
Tak for i år og på gensyn i 2021.
På komitéens vegne
Marianne Plum

