Kvindernes Internationale Bededag i København.
Frelsens Hær, Valby Langgade, Valby
Fredag d. 4. marts 2022, 15.00 - ca. 17.30
I år var det Frelsens Hær tur til at lægge hus til Kvindernes Internationale Bededag.
Der var annonceret godt om dagen rundt omkring.
Vi ville i år prøve noget nyt. Vi valgte ikke at følge
teksterne slavisk. Lavede vores egen køreplan.
Gudstjenesten blev omkring bordene i kirkesalen. Vi
dækkede op ved 4 borde med 12 om hvert. Inger Harbo
Andersens små dukker pyntede igen på bordene.. Dem
gemmer vi fortsat, selv om de er ved at være slidte. Vi
lagde kaffebordet midt i gudstjenesten. I det hele taget
var der ændringer i gudstjenestens forløb.. Vi havde
strøget en del i teksten.
Ingrid Larsen bød velkommen og fortalte om forløbet af dagen. Og
eftermiddagen kunne begynde. Marianne Plum fortalte kort England, Wales
og Nordirland, som er ansvarlige for teksterne her i 2022.
Salmerne, vi brugte til dagen, var alle fra Frelsens Hærs sangbog, René
Jamrath spillede til salmerne, og det gjorde han godt.
Vi startede med at læse Jeremias 29, 1 - 14. Derefter holdt Frelsens Hærs
chefsekretær Joan Münch en dejlig prædiken med indlagte spørgsmål til os
og tid til at drøfte svarmuligheder med sidemanden. Det var rigtig
spændende med denne lidt work-shop måde at få teksten præsenteret på.
Så var det tid til kaffepause og videre snak. Traktementet var, som vi plejer i
København, boller med syltetøj og Kitty Wangs lækre æblekage.
Håbshistorierne blev læst, og hver historie af de tre blev afsluttet
med kort bøn. Derefter blev det tid til fri bøn. Det fungerede fint.
Ingrid afsluttede med bøn, hvor situationen i Ukraine havde stor
plads.
Jytte Hansen og Béatrice Wittinger fortalte om årets to projekter,
som var til Den katolske Kirke og Metodistkirken. Begge
kirkesamfunds projekter var i Den republikanske Republik Congo.
Begge afsluttede med en kort bøn.
Inden Marianne Plum fortalte om vores 3 Bededags-partnere,
fortalte DØK’s formand, Ellen Gylling om DØK. Det er i år 100 år
siden, Metodstkirkens kvinder tog initiativ til start i Danmark.
Det er altid dejligt at få fortiden taget frem.
Marianne fortalte om Litauens og Malawis situation i dag. Ukraine, som er den tredje, kom til at fylde mest.
Marianne sluttede med at læse bønnen, som er tillagt Frans af Assisi: ”Gør mig til redskab for din fred”
Ingrid lyste til slut velsignelsen.
En dejlig dag var til ende, 46 var vi i alt, og foreløbige tilbagemeldinger lyder
på, at den ny form ved bordene var en god idé.
Kollekten, der blev indsamlet, var på 3017,50 kr., som sendes videre.
MobilPay beløbet på landsplan kender vi ikke endnu.
Og vi kan heller ikke se, hvad København har sendt på MobilPay.
På gensyn næste år 1. fredag i marts (3. marts) 2023 mødes vi igen til
Bededagen, og det bliver hos katolikkerne i Jesu Hjerte Kirke i Stenosgade,
København V
På komitéens vegne
Marianne Plum

