Kvinder fra Egypten leder os i bøn
Fredag den 7. marts 2014

Vandstrømme i ørkenen
Kvindernes Internationale Bededag
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”Vandstrømme i ørkenen”
Her sidst i september kan jeg stadig gå ud i vores køkkenhave
og plukke bønner hver eneste dag. Det kan jeg, fordi vores
naboer vandede planterne i sommerens varme, mens vi selv
var bortrejste. Uden vand havde der intet været at høste i dag.
Det gælder også os mennesker. Vi kan ikke leve uden vand.
Åndeligt kan vi heller ikke leve uden Guds vand. Vi visner, vi
dør uden Guds levendegørende vand. Vi bærer ingen frugt
uden, at Gud Helligånd overrisler os.
De af os, der har prøvet at være i en ørkenperiode i vores liv
(og den findes på mange forskellige måder) har forhåbentlig
erfaret, eller vil erfare det, hvis det lige nu er ”ørkentid”,
hvordan Gud både kan, vil og sender levende vand ind i vores
liv, så vi igen kan begynde at leve og virke til hinandens
bedste.
Vi må på Kvindernes Internationale Bededag være med til at løfte Egyptens kvinder,
Egyptens kristne, ja hele den egyptiske befolkning frem for Gud i bøn om, at der igen må
flyde fredelige vandstrømme i den ørkenvandring, de som nation befinder sig i lige nu. Lad
os være med til at bede om fred og forsoning i det egyptiske samfund.
En god, meningsfyldt og velsignet Bededag ønsker jeg dig og dem, du fejrer dagen
sammen med
Inge-Lise Lollike

Biografi om kunstneren Farid Fadel
Farid Fadel, 1958, beskrives som en sand ”renæssance mand”. Familien, han
kommer fra, er kendt både for musikere og læger. Han har selv taget tre
områder meget seriøst og uddannet sig i både medicin, kunst og musik.
Han har holdt 34 solo udstillinger, givet mange
prominente koncerter, og på det medicinske
område har han en master i øjensygdomme og
arbejder som praktiserende øjenlæge i Giza,
Egypten.
I 1973 vandt han Pavens Medalje og Vatikanets
Præmie i en kunstkonkurrence med 50.000
deltagere fra hele verden. Farid Fadel er meget
kendt for at male portrætter af hvilke en del er
blevet brugt som forsider på egyptiske magasiner. En af hans tegninger blev
valgt til brochuren for Nobel prisvinderen Naguib Mahfouz i 1988.
Farid Fadel har illustreret en børnebibel med helsides illustrationer, som følger
en mellemøstlig måde at udtrykke de nytestamentlige historier på. De tre bind
udkom i 1991, 1993 og 1995, og de blev bestsellers på Cairo’s Internationale
Bogmarked. Meget mere kunne skrives her om ham, men:
Søg Farid Fadel på Google, og en rigdom af kunstværker dukker frem!
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Kvindernes Internationale Bededag 2014
”Vandstrømme i ørkenen” (Egypten)
Program for gudstjenesten:
Præludium
Salme (stående, som man gør i Den Koptiske Kirke i Egypten)
Leder 1.: Velkommen til denne gudstjeneste - i år forberedt af Egypten. I mange
menneskers tanker forbinder man Bibelens Egypten med faraoerne, som
behandlede israelitterne som slaver, indtil Moses førte dem ud af slaveriet. Ofte
glemt er Faraos datters heltemodige rolle i den bibelske frelsesberetning. Denne
kvinde vovede at trodse sin fars befaling ved at redde den spæde Moses fra
druknedøden. Hun samarbejdede med andre kvinder for at beskytte ham og
opdragede ham som sin egen søn.
Bibelen er fuld af andre eksempler på Egypten som et tilflugtssted. Da vor herre
Jesus selv var truet af Herodes’ planer om barnemord, blev Egypten et sikkert
tilflugtssted for den hellige familie.
Bemærkelsesværdig er også kristendommens tidlige historie i Egypten. Det var
Markus, som organiserede den første egyptiske kirke og oprettede den første
teologiske skole fra hvilken der udgik mange af de tidlige kristne tænkere, sådanne
som Origen, St. Athanasius og Clement af Alexandria. Kirkehistorien fortæller os, at
ikke alene var Egypten hjemsted for særdeles vigtige kristne råd i de første
århundreder, men også at den egyptiske kirke sendte missionærer til andre dele af
verden, bl. a. til Irland, Holland, Schweiz, Nubien, Sudan og Etiopien.
I dag er kirken i Egypten stadig stærk. Vi glæder os over den økumeniske
deltagelse af Egyptens kirker i Verdensbededagen. Denne dag er faktisk blevet en
festdag for egyptiske familier hvert år på den første fredag i marts.
Indbydelse til gudstjeneste:
Leder 2: Velkommen til Egypten! Vi indbyder dig til at bede sammen med os til Gud, hvis
kærlighed og nåde flyder iblandt os som strømme i ørkenen.
Vi samles her i Guds navn – Fader, Søn og Helligånd.
Lad os begynde vor gudstjeneste med at huske disse ord fra Skriften: ”Hvis vi siger,
at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi
bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og
renser os for al uretfærdighed:” (1 John 1:8-9)
Alle: Hør, o Gud, hør vore stemmer fra vort livs ørken.
Bøn og bekendelse:
Alle: Almægtige Gud, vor himmelske Fader, vi bekender, at vi har syndet imod dig og
imod hinanden på mange måder, sommetider ved forsømmelse, andre gange i
svaghed eller ulydighed. Vi bekender vor intolerance og manglende hensyntagen til
vor næste. Vi angrer alle vore dårlige tanker, syndige ord og skammelige
handlinger, hvad enten de skete med vilje eller ikke. Som troens folk ønsker vi at
omsætte vor anger til bønnens handlinger; at blive som ”popler ved vandløb” for
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Jesu Kristi skyld, som tog vore synder på sig. Tilgiv os alt, hvad der hører fortiden
til, og giv at vi må tjene dig med nyt liv til ære for dit store og dyrebare navn. Amen.
Leder 1: Må Herren udgyde sin tilgivelses vand over os og give os fred. Amen.
Salme:
Læser 1: (læser Esajas 44: 2-4) Dette siger Herren, som skabte dig, han, som dannede
dig fra moders liv, hjælper dig: Frygt ikke …
Alle: For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land.
Læser 1: Jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere.
De skal spire frem mellem græs som popler ved vandløb.
(Fanfare: Egyptisk Musik, med anvendelse af bækkener og andre instrumenter for at
introducere procession af 4 ”egyptiske” kvinder som kommer ind, mens musikken spiller,
og stiller sig foran, vendt mod forsamlingen).
PROCESSION
Kvinde 1 (klædt i gammel egyptisk klædedragt, holder livets nøgle med lotusblomst i
håret)
Kvinde 2 (i en landsbykones dragt bærende en vandkrukke)
Kvinde 3 (i almindelig nutidig kvindedragt bærende en bærbar computer)
Kvinde 4 (En pige i jeans bærende en mobiltelefon og det egyptiske flag)
Kvinde 1. Vi priser Herren for oldtidens Egyptens enestående civilisation, som opstod
omkring Nilens specielle løb, som skabte den frodige jord, hvorpå et stærkt
kejserrige blev grundlagt. Vi er stolte af vore urgamle ærefrygtindgydende
monumenter, der taler om Egyptens historie og faraos vision – monumenter der
berigede landet i gamle dage og som stadig beriger det, både kulturelt og
økonomisk. To af disse monumenter er blandt den gamle verdens syv underværker:
Faros fyrtårnet og de tre Giza pyramider. Faros fyrtårnet i Alexandria bygget for
2000 år siden og ødelagt i det 15. århundrede er som et symbol på folkets søgen
efter åndeligt lys. De tre Giza pyramider er et vidnesbyrd om deres bygmestres
søgen efter en dybere mening med dette nuværende liv, og om deres famlen efter
et rigere liv efter døden.
Alle: Vi beundrer den visdom, som findes i historien og de måder, hvorpå den bringer
mennesker sammen.
Kvinde 2: Jeg bor i en lille landsby i nutidens Egypten og ved, hvordan jeg skal klare mig
med det lidt, jeg har. I landsbyen gør vi kvinder meget for at sørge for familien
gennem landbrug og kvægavl; vi fremstiller ost og yoghurt og bager store flade
brød. Jeg har for nylig lært at læse. De fleste af mine naboer går i moskeen om
fredagen. Der er ikke nogen kirke i vores landsby, så på helligdage går min familie
og jeg i kirke i den nærliggende by. Vi takker Gud og priser ham for floden Nilen og
dens søer. Nilen, som udspringer fra Burundi og Etiopien vander vore marker,
slukker vor tørst og forsyner os rigeligt med fisk, som vi kan spise. Den er den
næstlængste flod i verden, den forener os med mennesker fra andre lande og
forskellige kulturer; og dens rindende vand symboliserer det levende vand, Jesus
tilbyder os alle.
Alle: Vi glæder os over floden, som vander den sæd, vi dyrker, og den tro, som nærer og
opretholder vore lokalsamfund.
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Kvinde 3: Jeg er en moderne egyptisk borger, jeg er ansat af staten og arbejder i Cairo,
Egyptens hovedstad. Jeg arbejder for landbrugsministeriet, og min afdeling
beskæftiger sig med at opdyrke ørkenen. Nu til dags blomstrer meget ørkenland
med farverige planter. Som ugift kvinde kan jeg bruge mere tid i min kirke, der er en
af de talrige koptisk-ortodokse kirker i Egypten. Den koptisk-ortodokse kirke går helt
tilbage til det første århundrede, men der er også mange andre kristne kirker, der
tilhører forskellige trossamfund. I Cairo alene er der over 200 kirker. Vi priser Gud
for vor enhed i Kristus, for vor frihed til gudsdyrkelse, og for muligheder for at
arbejde i både den statslige og den private sektor.
Alle: Vi glæder os over, at ikke bare ørkenlandet blomstrer i mangfoldige farver, men at
kirkerne stræber efter enhed i Kristus.
Kvinde 4: Jeg er begejstret over at leve i denne vidunderlige elektroniske tidsalder med
dens i-pads, skype, facebook og mobiltelefoner. I Egypten bor der rige såvel som
fattige mennesker. Der er også en middelklasse, som jeg tilhører. Som mange
andre i min generation har jeg en eksamen fra en sprogskole, og jeg taler 3 sprog
flydende: arabisk, engelsk og fransk. Jeg har venner, som også taler flydende tysk.
Sådanne vidunderlige muligheder for uddannelse har gjort det muligt for os, der er
unge, at planlægge og gennemføre de demonstrationer, som fandt sted den 25.
januar 2011. Vi begyndte en revolutionerende proces i Egypten, som allerede var
begyndt i Tunesien, og som stadig foregår i den arabiske verden i forskellige
former. Det var en virkelig glæde for os alle, både kristne og muslimer, at kunne
samles på Tahrir pladsen og få mulighed for at kræve frihed, retfærdighed og
lighed. Skønt meget er hændt siden da, minder vi stadig hinanden om Herrens løfte
i Esajas’ bog kap. 19 v. 25: ”Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige:
”Velsignet være mit folk Egypten,…”. Vi stoler på, at Gud i sin egen tid vil opfylde sit
løfte.
Alle: Vi takker dig og priser dig, o Herre, og vi beder om, at ungdommen – kristne og
muslimer – en dag må se fred og retfærdighed vælde frem som strømme, der flyder
gennem ørkenen.
Læser nr. 2: Esajas 35; 1-2, 5-7: Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken
skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med fryd. Den får
Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor
Guds pragt. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op; da springer den
halte som hjorten, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i
ørkenen, bække i ødemarken.
Salme:
Skab scenen for den bibelske beretning. De tre egyptiske kvinder bliver personerne i
bibelhistorien, mens den 4. kvinde bringer en overgang til lidt tid til eftertanke.
Forsamlingen tager plads, mens Bibelhistorien præsenteres.

Tekst: Johs. 4;3-42

Kvinde 1 (læser Joh. 4:3-6) Jesus forlod Judæa og vendte tilbage til Galilæa. Han måtte
tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i
nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt
af vandringen satte Jesus sig så ved kilden, det var ved den sjette time.
Kvinde 2 (læser v. 7) En samaritansk kvinde kom for at hente vand.
Kvinde 3 (læser v. 8) Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke.” Hans disciple var
nemlig gået ind til byen for at købe mad.

-5-

Kvinde 2 (v. 9) Den samaritanske kvinde sagde til ham: ”Hvordan kan du, en jøde, bede
mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?” – jøder vil nemlig ikke have med
samaritanere at gøre.
Kvinde 3 (r v. 10) Jesus svarede hende: ”Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det
er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville
have givet dig levende vand.”
Kvinde 2 (v. 11-12) Kvinden sagde til ham: ”Herre, du har ingen spand, og brønden er
dyb; hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob,
som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?”
Kvinde 3 (v. 13-14) Jesus svarede hende: ”Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste
igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste.
Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt
liv.”
Kvinde 2 (v. 15) Kvinden sagde til ham: ”Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste
og gå herud og hente vand.”
Kvinde 3 (v. 16) Han sagde til hende: ”Gå hen og kald på din mand, og kom herud!”
Kvinde 2 (v. 17) Kvinden svarede: ”Jeg har ingen mand.”
Kvinde 3 (v. 18) Jesus sagde til hende: ”Du har ret, når du siger: Jeg har ingen mand; for
du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand; der sagde du noget
sandt.”
Kvinde 2 (v. 19) Kvinden sagde til ham: ”Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har
tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i
Jerusalem.”
Kvinde 3 (v. 20-24) Jesus sagde til hende: ”Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det
hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I
ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der
kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og
sandhed.”
Kvinde 2 (v. 25) Kvinden sagde til ham: ”Jeg ved, at Messias skal komme – det vil sige
Kristus; når han kommer, vil han fortælle os alt.”
Kvinde 3 (v. 26) Jesus sagde til hende: ”Det er mig, den der taler til dig.”
Kvinde 2 (glad overrasket) Du, Messias?
Kvinde 1 (v. 28) Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk:
Kvinde 2 (v. 29) ”Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er
det ham, der er Kristus?”
Kvinde 1 (v. 39 – 42) Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af
kvindens ord, da hun vidnede: ”Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.” Da nu
samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i to
dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de: ”Nu
tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte; vi har nemlig selv hørt ham og ved,
at han i sandhed er verdens frelser.”
Kvinde 4: Som ung kvinde i Egypten er jeg overrasket over, hvordan den samaritanske
kvindes samtale med Jesus ved brønden påvirkede hele hendes nærmiljø. Jeg så
selv en lignende forandring i mit eget nabolag. Ikke ved en brønd, men ved vor
samling på Tahrir Pladsen.
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Jeg kan ikke lade være med at tænke på den anledning, hun havde, en anledning
hun sandelig udnyttede. Hendes samtale med Jesus gik stadig dybere, indtil der
ikke længere var nogen grænser imellem dem. Samtalen begyndte med, hvem der
havde uret eller ret, og bevægede sig ind til at give og modtage det levende vand –
livets vand.
Jeg er en ung kvinde, og jeg holder af at læse Bibelen, ikke kun fordi den
indeholder beretninger fra steder nær ved mit hjem, men fordi den inspirerer mig til
at stole på Guds løfter. På Bibelens tid var brønden det naturlige samlingssted for
folk. Ikke alene mødte de hinanden, men det var også stedet, hvor de fik anledning
til at møde Gud eller Guds sendebud. Ved brønden i Samaria så og talte Jesus
med en kvinde – noget som typisk ikke ville ske - og hun så ham, talte med ham og
kaldte ham en profet, som gav hende det levende vand.
Kvinde 2: Vand er en nødvendighed for liv. I ørkenen er en brønd eller en kilde en
livsnødvendighed! Jeg lærte, at på hebraisk er ordet for brønd eller kilde og
udsagnsordet at se – være seende – det samme. Jeg kan forestille mig selv ved
brønden stirrende ned på vandet. Vandet er som et spejl. Jeg kan se ikke bare mig
selv, men hvis jeg ser godt efter, kan jeg se hele verden. Jeg kan se strømme
dannes i ørkenen. Jeg kan se Jesus, som tilbyder det levende vand, og jeg kan se
ungdom og kvinder tage mod det med glæde og bringe det tilbage til deres
lokalmiljø. Jeg kan se dem tilbyde dette levende vand til alle, de møder. Jeg kan se
Gud forvandle ørkener af elendighed, ødelæggelse og fortvivlelse til strømme af
kærlighed og levende vand.
Kvinde 4: Hvad om vi begynder vor egen samtale ved brønden? Enten den brønd, vi har
her og nu (tager krukken fra kvinde 2 og holder den frem), eller måske senere, på
din mobiltelefon og dine sociale netværk!
På dette tidspunkt kunne en refleksion, en prædiken eller andagt holdes over de tanker,
der er kommet til udtryk, eller kvinde 4 kunne fortsætte som følger:
”Hvis du vil tillade mig det, vil jeg gerne invitere jer til to og to at beskrive et øjeblik,
hvor du følte, at Gud så dig, og du genkendte ham ved ”brønden”. Tal om din
oplevelse af at leve i en ”ørken” – Hvad eller hvem var din ”kilde”, din livgivende
strøm? Tal sammen om, hvordan ”det levende vand”, som I har modtaget, kan
blive til ”strømme i ørkenen” i jeres lokalsamfund.
Stille eller fri bøn.
Salme: – kollekten omtales og indsamles
Læser 2: (Esajas 41;18 – 20): Jeg lader floder strømme i det nøgne land, lader kilder
springe i dalene.
Alle: (fortsætter) Jeg gør ørkenen til oase, det tørre land til kildevæld.
Læser 2: Jeg planter cedertræer i ørkenen, akacier, myrter og oliventræer, jeg sætter
enebær i det øde land tillige med ask og cypres, for at de kan se og erkende, lægge
sig på sinde og forstå, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige har skabt det.
Forbøn
Leder 1: O, Herre, som du har lovet, hør vor bøn. Vi beder om, at du vil hjælpe os med at
være redskaber til, at de løfter, som du har givet ved Esajas, må opfyldes. Må vi
værdsætte det vand, du giver os, så vi kan bruge det med ansvar og vedligeholde
vandets tilstedeværelse. Gør os følsomme over for steder ramt af fattigdom og
naturkatastrofer – hvad enten det er i Egypten eller i andre dele af verden – at vi må
forene vore anstrengelser med alle, som forsøger af afhjælpe nøden.
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Alle: Hør os, o, Herre!
Leder 2: Vi beder for kvinder i Egypten og i alle andre lande, da kvinder sædvanligvis er
de første, der lider, når økonomien er dårlig. Må vi forsøge at slukke deres tørst, og
vande de udtørrede områder.
Alle: Hør os, o, Herre!
Leder 1: Vi beder især for nødlidende enker alle vegne. Gør os følsomme for deres
behov, så de ikke tvinges til at tigge eller sælge sig selv.
Alle: Hør os, o, Herre!
Leder 2: Vi beder om at især kvinder får mulighed for uddannelse, så vi får bedre indsigt
og større medindflydelse på vort samfund. Må vi bruge vore egne resurser, som så
nådigt er tildelt os, så vi kan få dette til at ske.
Alle: Hør os, o, Herre!
Leder 1: Kære Herre, giv os kærlighedens ånd med tilgivelse og gavmildhed og tag vor
selviskhed fra os, så vi kan blive kanaler for dit levende vand til verden.
Alle: Hør os, o Herre, for Jesu Kristi skyld. Amen.
Leder 2: (Esajas 43; 18-19): Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden;
nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og
floder i ødemarken.
(de 4 kvinder fra ”processionen” i begyndelsen kommer frem og citerer fra Esajas 44; 3):
Alle 4 kvinder i kor: Dette siger Herren:
Kvinde 1: ”Jeg udgyder vand over den tørstige jord,
Kvinde 2: strømme af vand over det tørre land.
Kvinde 3: Jeg udgyder min ånd over dit afkom,
Kvinde 4: og min velsignelse over dine efterkommere”.
Alle rejser sig og synger Fader Vor
Velsignelsen:
Må Herren altid lede dig, og selv i øde egne mætte dig,
må du blive som en frodig have, som et kildevæld,
hvis vand ikke svigter. (Esajas 58;11)
Salme:
Postludium
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Indsamlingsprojekterne 2014
Projekt fra Danske Baptisters Kvindenetværk:
Danske Baptister har i mange år arbejdet i mission i både Burundi og Rwanda. I Rwanda
har Kvindeforbundet før 1994 haft projekter med foyer og undervisning af kvinder, ligesom
man har ydet støtte til unges uddannelse (Håbets unge).
Fra 2007 har Baptistkirken igen haft folk i Rwanda – nu som volontører, og man arbejder
sammen med AEBR (Association des Eglises Baptistes du Rwanda) om et børneprojekt,
som canadiske baptister også er involveret i, ligesom vi arbejder med et andet
børneprojekt LLCCM i den sydlige region Butare.
Her
har
Kvindenetværket
givet
symaskiner til et hold unge piger, som
har fået syundervisning, således at de
nu kan klare sig selv. Kvindenetværket
yder desuden støtte til 8 unge på
sekundærskoler og har allerede hjulpet
4 unge til deres afsluttende eksamen.
I Butare region er der 15 menigheder,
som alle har kvindearbejde – mere eller
mindre organiseret.

Der er en bestyrelse for regionen. Denne består af
5 kvinder, som ønsker samarbejde med kvindenetværket i Danmark og støtte til forskellige
aktiviteter.
Det drejer sig både om evangelisation og mere
praktiske aktiviteter, som f.eks. håndarbejde
Et stort ønske er undervisning i syning og
erhvervelse af symaskiner med henblik på at kunne
sy til eget brug og for at kunne lave ”small
business” og sy til salg.
Første trin er at uddanne 2 i hver gruppe i et
halvårligt forløb med indkøb af 1 trædesymaskine
pr gruppe. Herefter skal de fungere som
undervisere hjemme i deres egen gruppe
efterfølgende.
Undervisningen vil foregå i grupper med lokale undervisere.
Ved indkøb af symaskinerne, vil der til hver gruppe blive indkøbt en ”værktøjskasse” med
stofsaks, tråd, målebånd m.m.
Karin Lignel Christiansen
Formand for Kvindenetværket

-9-

Projekt fra Metodistkirken:
Metodistkirken vil sende kollekten til Letlands Hope-centre. Hope-centrene er hjem for
unge teenagere, som ikke kan få hjælp og støtte i familien. Disse 14-18 årige piger kan
komme på Hope-center ½ år før forventet fødsel og op til 1 år efter fødsel. Pigerne lærer,
at være mødre og klare en husholdning men mange hjælpes også til en uddannelse eller
andet, der gør at de kan forsøge sig selv og deres barn.
Mange af pigerne er misbrugte og har ikke kendt til et
familieliv som vi kender det, da alkohol har en stor plads i
mange hjem i Letland. Derfor er psykologhjælp en vigtig del
af den hjælp pigerne får. Projektet er startet af letterne selv,
hvilket også gør, at de føler et stort ejerskab for projektet.
Således er den psykolog, der er tilknyttet projektet en frivillig,
ligesom der er flere frivillige med i projektet. Pigerne for tillige
hjælp i forhold til myndighederne og efterhånden er der et
godt samarbejde mellem myndigheder og Hope-Centrene. I
de 7 år Hope-Centrene har eksisteret er der kun 1 barn ud af
ca. 50 børn, som måtte fjernes fra sin mor, da moderen ikke
kunne passe det og det var Hope-Centrets madmor, der tog
barnet, da moderen ville med nogle unge mænd.
En af de første 10 unge piger som fik hjælp af centret er i dag mor til 3 og den 4 er på vej.
Hun er i fast forhold til faderen til de 2 børn og myndighederne roser hende for den måde,
hun udfører sin moderrolle, som hun 100 % har lært på centret, da hun selv blev smidt ud
af sin mor som 14 årig, da moderen havde fundet en ny mand. Vi glæder os til at støtte
dette arbejde.
På vegne af Metodistkirkens Missionsråd
Anni Pedersen

Tak for kollekt 2013
Tak for kollekten 2013 fra Danmarks Katolske
Kvindeforening:
Sr. Miriam, Elisabethsøster i København
overrakte personligt det katolske bidrag til weekend-fritidshjemmet i Nysa, Polen. Med et stort
smil ud mod den, der ser billedet, siger sr. Estera
tak til DØK og til Danmarks Katolske Kvindeforening, for det – set med hendes øjne – enormt
store beløb, som Elisabethsøstrene i Nysa har
modtaget til deres arbejde med børnene, når de
har fri fra skole. Det vil primært være lørdage og
søndage.
Det første, der blev afsat penge til var indkøb af et fjernsyn, ikke til underholdning, men til
– understreger sr. Estera – undervisning og undervisningsmateriale.
Pengene vil primært blive anvendt i undervisningslokalet til en computer og udskiftning af
inventar, men tilføjer Søster med et smil, det store beløb rækker nok også til sodavand og
lidt slik, når det ny indrettede holder ”rejsegilde”.
Inger Harbo Andersen.
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Tak fra Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF):
Den 21. maj modtog vores kasserer i Betania Blåhøj Ydre Mission, Willy Højgård, gaven
fra DØK, et beløb på 42.743,52 kroner, som er samlet ind på bededagen i Danmark. Vi er
meget taknemmelige for denne store gave og
beder Gud velsigne hver enkelt giver for deres
offervilje og kærlighed til missionsarbejdet
blandt cancerramte børn i Israel. RIGTIG
HJERTELIG TAK!
Vores kasserer har nu sendt gaven videre til
os. Vi er i disse måneder i Israel for at hjælpe i
forskellige sociale opgaver, så når pengene
kommer ind på vores missionskonto hernede,
vil vi køre ud til cancerhospitalet og overrække
dem fra jer.
De bliver meget glade og taknemmelige, og vi vil sende jer kopi af deres kvittering og
hilsen snarest.
Endnu engang rigtig mange tak!
Kærlig hilsen
Peter og Anne-Lise Løbner-Madsen

Tak fra Litauen 2013
I Vilnius havde professor Genute Druckute, som deltager i Bededagen hvert år, inviteret
sine fransk studerende fra Vilnius’ Universitet med til Bededagen, så de ledte os, da vi
sang nogle franske sange.
Ved det sociale samvær efter
gudstjenesten fortalte Genute
Druckute fra Frankrig.
Vi håber, at nogle af studenterne
vil fortsætte med at komme og
deltage i Bededagen.
Andre steder i Litauen afholdt
man Bededagen efter de stedlige
muligheder.
Al tilbagemelding har været
positiv; vi har alle følt, hvordan det
er at være fremmed på en eller
anden måde.
Der er ikke kommet mange
”fremmede” til vores land, men vi
lyttede til nogle fortællinger fra afghanske og tjetjenske kvinder om, hvordan de var blevet
modtaget her. Vi bad også for vore danske søstre, som i mange år har støttet os.
Vi sender jer alle en stor tak, mange gode ønsker og ønsker jer Guds velsignelse.
Kristina Ivanauskiene, Vilnius
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Hilsen og Tak fra Ukraine
Kære Bededagssøstre!
Vi hilser jer hjerteligt her fra Feodosija på Krim. Takket være jer og jeres støtte og
beredvillighed kan vi afholde vore møder og Inspirationsdage.
Vores komitemøde er forløbet godt; vi har et stort arbejde bag os. Vi planlægger
Inspirationsdage i regionerne i november måned, og vi håber, at vore planer vil lykkes.
Mange hilsner med ønsket om Guds velsignelse på vegne af jeres bededagssøstre i
Ukraine
Mina Scharnina

LITAUEN, UKRAINE, MALAWI OG WDPIC (World Day of Prayer International Committee)
Vi fortsætter med at sende et mindre beløb af bededagskollekten til alle vore 3
bedepartner-lande, så de måske lige netop får råd til at samles fra et lidt større område og
inspirere hinanden i planlægningen af Bededagen.
Pengene bliver bl.a. til papir (program) til selve bededagsgudstjenesten, indkøb af lys og
blomster, kaffe og te til fællesskabet efter gudstjenesten, og flere af disse småting, som vi
ikke tænker så meget over, men bare køber.
Til verdenskontoret i New York sender vi 5 % af vore indsamlede midler. Herfra får vi alt
det materiale, vi skal bruge.

EGYPTEN

Livets nøgle

Det gamle Egyptens to emblemer
”Lotusblomst”. Faraonerne blev
og de fik altid sådan en lagt på brystet
af alle kristne kirkesamfund i Egypten –

er ”Livets Nøgle” og den hvide
ofte portrætteret med ”Livets Nøgle”,
ved deres begravelse. Dette kors bruges
og af mange andre rundt om i verden.
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Kristne kirkesamfund i Egypten
– efter antal af medlemmer

Den Koptisk Ortodokse Kirke af Alexandria 7.200.000
Den Koptisk Katolske Kirke
161.000
Den Græsk Ortodokse Kirke af Alexandria
40.000
Egyptens Evangeliske Kirke
14.000
Assemblies of God
7.500
Frie Metodister
2.000
Kristne Brødre Kirke
1.500
Den Anglikanske Kirke
1.000-1.500
Den Melkitisk, Græsk Katolske Kirke
8.000
Den Armensk Apostolske Kirke
8.000
Den Romersk Katolske Kirke
8.000
Den Maronittiske Kirke
5.000
Guds Pinsekirke
375
Den Syrisk Katolske Kirke
2.000
Hellig Pinsekirke
140
Den Armensk Katolske Kirke
1.200
Profetiernes Guds Kirke
110
Syvende Dags Adventister
852
Den Kaldæisk Katolske Kirke
500
Den Syrisk Ortodokse Kirke
450-500
Oplysningerne er hentet på Wikipedia

Mere baggrundsstof om Egypten
findes på www.kvindebededag. dk
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(95 %)
(3 %)
(0,5 %)
(af 27.000 protestanter)
(af 27.000 protestanter)
(af 27.000 protestanter)
(af 27.000 protestanter)
(af 27.000 protestanter)
(0,1 %)
(0,1 %)
(0,1 %)
(0,1 %)
(af 27.000 protestanter)
(> 0,1 %)
(af 27.000 protestanter)
(> 0,1 %)
(af 27.000 protestanter)

Opskrifter

Egyptisk okrabudding
(4 personer)
750 g okra
30 g smør
30 g smør
150 g løg
500 g hakket oksekød
1 fed hvidløg
Salt
140 g tomatpure koncentreret
4 dl bouillon
Peber
1,75 dl yoghurt naturel
Pynt:
1 citron
Persille

Fotograf: Per © Alletiders Kogebog

Vask okraen. Skær stænglerne af og halver de sekskantede grønsager.
Smelt 30 g smør i en gryde, kom okrastykkerne i og lad dem svitse i 5 minutter. Tag dem
op og lad dem dryppe af.
Smelt resten af smørret og kom det pillede hakkede løg i. Rist det et par minutter. Tilsæt
derefter det hakkede kød og brun det godt. Kom presset hvidløg, tomatpure, kogende
bouillon, peber og salt ved. Kog det hele ca. 10 minutter, hvorved væden omtrent
fordamper. Tag det fra varmen og rør yoghurt i.
I et smurt ovnfast fad lægges først halvdelen af kødblandingen, derefter okraen og til sidst
resten af kødet. Stil det i ovnen ved 170 grader C. alm. ovn i 45 minutter.
Før serveringen pyntes okrabuddingen med citronbåde og persilledusk.
Serveres med brød.
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Opskrifter

Egyptiske grønne bønner – salat
½ kg kogte grønne bønner
Marinade:
2 tsk salt
½ dl olie
1½ spsk citronsaft
2 fed knust hvidløg
1 tsk sennep
1 spsk friskhakket persille
eller mynte
1 grovhakket løg
De kogte bønner anrettes i lav skål. Marinaden blandes og hældes over.
Løg og persille drysses over bønnerne.
Spises gerne med Nan brød.

Dadelkage
2 æg
100 g sukker
3 spsk mel
1 tsk bagepulver
250 g dadler, tørrede eller friske
75 g valnødder
evt. flormelis
Pisk æg og sukker til en lys creme.
Bland mel sammen med bagepulver og vend det i æggene.
Hak dadler og valnødder groft og vend dem i dejen; fyld massen i en velsmurt springform
på ca. 20cm, og bag kagen ved 180 grader i 40-45 minutter.
Pynt med sigtet flormelis ved servering.
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Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Formand
Inge-Lise Lollike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene
tlf. 50850290
e-mail: formand @ kvindebededag.dk

5. medlem
Lene Bræstrup
Sundbakken 10
5700 Svendborg
tlf. 62220117
e-mail: braestrup @ sydfynsmail.dk

Næstformand
Ellen Hedelund
Korup Tværvej 21
5210 Odense
tlf. 65942800
e-mail: e.hedelund @ apostolic.dk

Liaison
Pia Gotlieb Mogensen
Thorsgade 50 2.tv.
2200 Kbh. N.
tlf. 24986888
e-mail: liaison @ kvindebededag.dk

Sekretær
Marianne Plum
Teglværksgade 3 1.
2100 Kbh. Ø
Tlf. 39298740
e-mail: sekretaer @ kvindebededag.dk

Kasserer
Inge Lise Larsen
Søndergade 19
7400 Herning
tlf. 40209309
e-mail: kasserer @ kvindebededag.dk

Bededagstekster fås hos sekretæren

Kollekten sendes straks efter Bededagen
til giro 7 15 55 30, netbank 9206 7155 530

Kate Skovgaard Nielsen
Stærvej 7, 4350 Ugerløse
tlf. 59188472
e-mail: skovgaardnielsen @ post.tele.dk

Inger Harbo Andersen
Peder Lykkesvej 57, 2300 København S
tlf. 51293727
e-mail: inger.harbo @ vip.cybercity.dk

Anna Kirstine Haugaard
Hybenvej 39, 5250 Odense S
tlf. 26805042
e-mail: akhaugaard @ galnet.dk

Anni Pedersen
Vidstrup Parallelvej 11, 9800 Hjørring
tlf. 51762315
e-mail: anniogvagn @ hotmail.com

Lene Johnson
Grundtvigsvej 24 1. th., 8260 Viby J
tlf. 86143042
e-mail: lj @ diakonhojskolen.dk

Birthe Dueholm
Mosevænget 5, 7330 Brande
Tlf. 20429835
e-mail: bidu @ live.dk

Anna Lundtoft
Egøgaardsvej 4, 5250 Odense SV
Tlf. 22402373
e-mail: annalundtoft @ webspeed.dk

Karin Lignel Christiansen
Kædegaardsvej 24C, 9490 Pandrup
tlf. 29262004
e-mail: lignel @ tdcadsl.dk

Helle Østergreen-Johansen
Landgildevej 2, 2300 København S
tlf. 26792316
e-mail: harianne2000 @ hotmail.com

Kanny Kruse
Sakshøj 52, 4800 Nykøbing F
tlf. 54853929
e-mail: karenkruse @ mail.tele.dk

Kirsten Gubi Kristensen
Nørregade 15, 6070 Christiansfeld
Tlf. 30482694
e-mail: kjeldkynde @ christiansfeld.tv
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