Inspirationsdag i Nyrup d. 24. januar 2015
med årets tema:
Forstår I hvad jeg har gjort mod Jer?
I tørt og stille vejr mødtes 30 kvinder og 2 mænd i
Ungdomshuset i Nyrup (Midt Sjælland)
De repræsenterede Folkekirken, Missionsforbundet
og Baptistkirken.
Bibeltime: Fodvaskningen i Johs. 13, 1-17
ved Bente C. Hansen, Holbæk.
Der blev givet mange eksempler fra hverdagen i
mødet med mennesker.
Vi blev udfordret med spørgsmålene:
”Vi husker nok billedet af fodvaskningen, men glemmer vi betydningen?”,
”Når der er tale om kærlighedsgerninger, er det så lettere selv at yde end at tage imod?”
Lad os, som Mother Therese sagde: ”Gør de små ting med stor kærlighed!”
Vær åben overfor ”hvad, hvornår og hvor” Gud ønsker at bruge dig i hans tjeneste!
Bente sluttede en dejlig formiddag med at læse Fil. 2,1-11
Middagsbuffet med lidt godt fra havet.
Varmrøget laks og stenbiderrogn. Mørbradbøf i
tomatsovs samt friske frugter. God tid til
fællesskab og samtale ved bordene.
Megen dejlig fællessang med Rita Wenzzel
ved klaveret.
En frisk hilsen i ord og billeder, sendt fra
kvinderne i Caribien, viderebragt af Judith
Kobbeltved Madsen, Dianalund.

Inge-Lise Lollike, formand for DØK, bragte
hilsner fra vore samarbejdspartnere i bl.a
Ukraine og Malawi. God omtale af
Fællesskabets Dag, som efter et par års
pause afholdes 18. og 19. september
2015 i Svendborg.
Lones kaffedåse til 5-kroner gik rundt og
indbragte 409,- kr. Pengene giver nu mad
til børn i Malawi.
Lise Willer sluttede dagen. Det gennemgående i hilsenen fra Bahamas kvinder er
”Taknemlighed”. Jesus er vort forbillede, som vi skal spejle os i.
Forsiden på bededagshæfte viser billedet ”velsignelse”. Lise pegede på 3 ting:
Tilgivelse – Jesus tilgav. Når vi forstår ”tilgivelse”, er vi nærmere Gud.
Fred:
- Jesus giver os fred både i sorg og glæde. Johs 16,3
Kærlighed:- Jesus møder det enkelte menneske med sin kærlighed.
Kærlighed er samfundsomvæltende.
Den forandrer os fuldstændig og omdanner
vort sindelag overfor andre.
Den jager altid efter at komme i arbejde.

Alle, der var mætte af dagens mange gode indslag, samtaler og fællesskab, kørte hjem
mens sneen dalede ned og vi kunne nyde landskabet med det fine lag sne.
/ MKC

Vandfad, bibeltekst, farvestrålende blomster, frugter, skaller fra havet og
3 tændte lys for vore bededagspartnere i Litauen, Ukraine og Malawi.

