DØK 2015 - 2016 formandsberetning
Igen er et år gået, hvor der det meste af året har været noget at få klaret i DØK regi. Arbejdet med og for
Bededagen er ikke klaret på den ene ”store dag”, selve Kvindernes Internationale Bededag, men det gør
jo, at den dag og de lande, vi har været i bønsfællesskab med, ofte popper op i tanker og bøn. Og det er
rigtig dejligt! Jeg traf for nogle dage siden en kvinde, der havde været med til Bededagen for første gang
i år. Hun sagde: ”To dage efter, at vi havde haft den der gudstjeneste med Cuba, var der en udsendelse
om Cuba. Hørte du den?” – Det er jo netop det, der sker med os; vi bliver ”vågne” overfor andre lande
og andres livssituationer.
Kontakten til mange rundt om i Danmark, især i tiden op til Bededagen, er også god og gensidigt
givende. I år har man et par steder, Herlev og Frederiksværk, startet Bededagen op igen! Også nyt
initiativ i Sønderjylland med Inspirationsdag i Kollund; så flot! Jeg ønsker pionererne Guds velsignelse
fremefter!
En meget stor tak til Fritz Kristiansen for regnskabsdelen - og indsendelse af diverse bilag, så vi igen fik
andel i Tips og Lotto midlerne, til Søren og Lise Valberg for udsendelse af bededagshefterne, til AnneMarie Hein for opsætning af bededagsheftet, til Ragna Lollike for at være webmaster på hjemmesiden,
til Kanny Kruse for detektivarbejde med at gå efter, om alle kollekter fra KIB er blevet indbetalt og til
alle, der har ”trukket læsset og været primus motor” i at få Inspirationsdagene op at stå!! Og sidst, men
ikke mindst til alle jer komitemedlemmer, der har gjort en indsats hver på jeres sted!
Årets opgaver har været nogenlunde sådan:
8. - 9. Maj 2015: FU møde og komitemøde. Derefter opfølgning af diverse beslutninger.
27. aug. 2015: FU-møde hos mig. Opfølgning: samle stoffet til bededagsheftet (det kræver en del mails
mm), sende frem og tilbage til Anne-Marie Hein og snakke opsætning, kontrollere at info er rigtig.
Sep.: kontakte trykkeri og få tilbud (Handy Print A/S, 7.450,00 kr. ex. moms, incl. Levering for 3.800 stk.).
Sidste korrekturlæsning. Lavet følgebrev til udsendelsen. Bededagshefterne leveret til døren i okt. til Lise
Valberg. Oversat baggrundsmaterialet, udvalgt billeder til CD-R og oversat tekst til billederne. Kopieret
musik og Power Point til brug
7. sep.: møde i DKR’s Anti-menneskehandel gruppe
31. okt.: Inspirationsdag i Kollund hos Mariadøtrene – for første gang! En god dag for alle 20 deltagere
9. nov.: lokalt KIB planlægningsmøde
22. nov.: medvirket ved Før-adventsgudstjeneste i Nyrup
Dec.: skrevet julehilsner til vore bededagspartnere
Jan. 2016: Sendt forslag til omtale til en række redaktører af aviser og blade. Forberedelse af
bibelarbejdet til Inspirationsdagene. Sendt materiale (CD, CD-R og postkort) til adskillige steder. Sendt
flere bededagshefter til nogle steder
23. jan. 2016: Inspirationsdag i Sorø – 30+ deltagere.

27.jan.: besøgt dansk-cubansk forening for at fortælle dem om Bededagen og give dem nogle hefter til
at ligge i deres opholdsrum.
30. jan.: Inspirationsdag i Østermarie – 70+ deltagere
8.feb.: møde i DKR’s Anti-menneskehandel gruppe
27. feb.: Inspirationsdag i Torshavn – 35+ deltagere
2. marts: Besøgt den cubanske ambassadør, Yiliam Gòmez Sardinãs, for at fortælle hende om
Bededagen – blev meget venligt modtaget.
4. marts: Kvindernes Internationale Bededag i Rønnevang, Tåstrup (Folkekirke)
Marts-april: arbejdet med oversættelsen af gudstjenesten til 2017 ”Gør jeg dig uret?” (Filippinerne).
Arbejdet med dagsordener til FU og komitemødet. Kontakt til vores kasserer Fritz Kristiansen. Kontakt til
Danske Bank (de skal bruge mange oplysninger!!). Udfyldt rapporten til verdenskontoret om Bededagen
i Danmark i år.
TAK for til jer i komiteen for jeres gode hjælp på forskellige måder! Tak til alle jer rundt om i landet, der
yder en stor og god indsats! Mest af alt: TAK for forbøn!!

Inge-Lise Lollike
Hedehusene den 7. april 2016

