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Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Herren  
Først og fremmest vil jeg sige jer tusinde tak for jeres engagement, kreativitet og 
generøsitet i det forløbne år, 2021. Der blev i alt samlet kr. 66.299,10 ind til de gode 
projekter og nu er de penge ude i den store verden og arbejde. En særlig tak til vore 
færøske kristne søstre for det flotte beløb, I indsamlede på Færøerne. 
2021 - et år, der har været helt specielt – fordi vi fysisk ikke kunne mødes p.g.a. Covid-19 
pandemien. Men til trods for dette vilkår er der rundt om i de lokale udvalg blevet arbejdet 
kreativt og opfindsomt. Således er Kvindernes Internationale Bededag blevet fejret i 
mindre grupper, kage og frugt og hilsner er blevet bragt ud personligt til de små hjem; men 
også virtuelt online blev der nogle steder udsendt rørende og smukke online 
gudstjenester. 
TAK til jer alle – for dette ganske enestående arbejde, I har udført under de vanskelige 
forhold. 
Nu står du med et nyt Bededagshæfte i hænderne og det er vore kristne søstre fra 
England, Wales og Nordirland, som har tilrettelagt en tankevækkende liturgi – fyldt med 
håb - for Bededagen 2022.  
”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, 
om at give jer en fremtid og et håb” - lyder den klare profeti fra Jeremias´ Bog, 29,11. 
 Sørger du over en kær, du har mistet? Vandrer du gennem skilsmissens dal? Har du 
mistet dit hjem eller dit job? Prøver du at samle stumperne af dit liv og begynde på en 
frisk? Gud siger: ”De planer, jeg har for dig, er gode.” Når du involverer Gud, ligger det 
bedste forude! Men det er umuligt at bevæge sig fremad, hvis du sidder fast i fortiden.  
Vi må som kristne mennesker se hen på Kristus. ”…vi ser hen til Jesus, troens banebryder 
og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse 
dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i 
en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.”  
(Heb.12,2-3) 
Når det handler om vore tab, skal vi sørge over dem – og så lade dem gå. ”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.” (Es. 43,18-19) 
Ordet til os med dette års bedetema er: Bliv ved med at se fremad, for tingene vil blive 
bedre.  
Med ønsket til jer alle hver især i jeres lokale områder om en velsignet Bededag i 
fællesskab med danskere, færinger, folk fra England, Wales og Nordirland og resten af 
klodens befolkning. 
 
 Pax et Bonum! 
 Ellen Margrethe Gylling 
 formand for DØK  
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Introduktion fra England, Wales og Nordirland 
Lidt om Gud som vores mor og som vores far 
Gud går langt ud over vores forståelse. I Bibelen lærer vi Gud lidt bedre at kende igennem 
en bred vifte af billeder. De kan ofte være modsatrettede, endda indenfor de samme få 
vers; Esajas 40,10-11 beskriver Gud som en vældig kriger og derefter som en omsorgsfuld 
hyrde. Det er vigtigt at bringe billederne sammen for at få et nuanceret billedsprog, når vi 
taler om Gud.  Når vi forsøger det, finder vi både mandlige og kvindelige udtryk for Gud i 
Bibelen. 
Gud er udenfor køn, men når vi snakker om Gud, bruger vi sprog, der peger på 
karakteristika, der ofte opfattes som enten kvindelige eller mandlige. I Jobs bog 38,28-29 
beskrives begge aspekter ved siden af hinanden, og de skal bruges sammen for at give et 
bredere billede af Gud. Udelukkende at bruge maskuline udtryk for Gud er ikke bibelsk og 
det mindsker de mange facetter af Gud, som vi finder i Bibelen.  
Vi har brugt sætningen “Gud, vores mor og vores far” i gudstjenesten - ikke for at være 
provokerende, men kun for at åbne for et bredere billede af Gud og for at prøve at skabe 
balance i forhold til forståelsen af Gud som meget mere, end køn kan udtrykke. Vi har 
ligeledes undgået at bruge han og hun, men taler om Gud som Gud. Kvindernes 
Internationale Bededag er en bevægelse ledet af kvinder, og måske kan det være med til 
en balance med det maskuline syn på Gud. Vi opfordrer kvinder og mænd til at åbne op 
for dybere opdagelser af den kærlighed Gud har til sin skabning. 
De eneste steder, vi har brugt ”han” er i Lina’s og Emily’s historier, hvor vi har beholdt 
deres egne ord. 
Bekendelse 
I historiens løb har lande erobret andre lande og etableret imperier, som har strakt sig ud 
over hele den kendte verden. Storbritannien var en af disse erobrende nationer. Når vi ser 
tilbage, erkender vi, at gennem vores egoisme og mangel på forståelse for andre har vi 
været årsag til lidelse for vore søstre og brødre i andre lande. Vi føler at det er vigtigt at 
erkende denne kendsgerning i denne gudstjeneste, og derfor har vi inkluderet en speciel 
bekendelse. 
Vi inviterer til, at andre lande, som har en lignende fortid, deltager i den bekendelse. 
Samtidig er vi klar over, at den ikke gælder for alle lande i verden – slet ikke for de, der har 
lidt under koloniseringen.  
Så brug eller undlad denne bekendelse i jeres gudstjeneste alt efter relevans. 
Forberedelse: 
Et bord stilles på et synligt og let tilgængeligt sted. 
Bordet dækkes med en blå dug/stykke stof, der symboliserer havet rundt om øerne. 
Elementer af grønt for landet og gråt for bybebyggelse. 
På bordet lægges en Bibel slået op på Jeremias 29:11. Syv lys stilles på bordet; på 
forskellige tidspunkter i gudstjenesten skal lysene tændes. 
En globus eller et verdenskort kan placeres midt på bordet omkranset af forskellige 
farverige papirfigurer (symbol på vores mangfoldighed) samt symboler og billeder fra 
England, Wales og Nordirland. 
Refleksion  
Der er mange måder dette kan gøres på. Man kan dele sine tanker med sidemanden. Eller 
ganske enkelt sidde stille og reflektere og bede. Det er nødvendigt med god tid i pauserne! 
Før gudstjenesten, vigtigt 
Giv hver deltager et frø eller en lille pose/pakke med frø, når de kommer.
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GUDSTJENESTE  
"Jeg ved hvilke planer, jeg har lagt for jer" – England, Wales og Nordirland 
 

ÅBNINGSBØN 
Læser 1: I begyndelsen, da Gud skabte himlen og jorden, sagde Gud: "Der skal være 

lys!" 
Et lys tændes, mens vi sammen siger:  
Alle: Gud, vores mor og vores far ;   

idet vi sammen med hele dit folk fejrer dagen i dag 
tænder vi et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 

Læser 1: Det folk, der vandrer i mørke, har set et stort lys; for dem, der lever i mørkets 
land, er der brudt et lys frem.  

Alle: Håbets Gud,   
Lad os i vor fortravlethed finde rum 
til at se dig virke i vores liv og i vores verden.   
Hjælp os at være mennesker, der udstråler dit håb,  
mens vi deltager i denne gudstjeneste.  Amen.  

Pause - tid til refleksion 

SANG 1:  

VELKOMSTHILSEN 
Leder 1:  Velkommen til bededagsgudstjenesten, som i dag fejres over hele verden i 7 

regioner. Det symboliseres her ved de 7 lys.  
 Varme hilsner fra kvinderne i England, Wales og Nordirland: 3 lande, som er en 

del af United Kingdom. Sammen med Skotland er de kendt som de Britiske Øer.  
 Vi glæder os over, at selvom de har mange ting fælles, er de også forskellige 

folk. I årenes løb har de Britiske Øer budt folk fra alle verdenshjørner 
velkommen, nogle har valgt at komme, andre er flygtet dertil fra forfølgelse i 
eget land. I dag er landet et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund. 
England, Wales og Nordirland er stolte af diversiteten og omhyggelige med at 
bevare sprog- og kulturforskellene. Vi glæder os over forskelligheden. 

 Vi glæder os over den mangfoldige skønhed i naturen på de Britiske Øer: 
bjergene, den forrevne hede, de frugtbare marker og grønne enge, højdedrag 
og de fantastiske kyststrækninger, samt alle de små øer. 

 Temaet for gudstjenesten i dag er Guds løfte fra Jeremias’ bog: "Jeg ved hvilke 
planer, jeg har lagt for jer". Idet vi fokuserer på frihed, tilgivelse, retfærdighed og 
Guds fred, lad os så se, hvordan dette løfte kan være et tegn på håb for alle 
mennesker.  

Leder 1:  Profeten Jeremias levede ca. 600 år før Jesus blev født – en tid med store 
politiske kriser. Sydriget, Juda, var blevet invaderet af babylonerne og mange 
var blevet ført bort fra Jerusalem i eksil. Folket havde mistet det land, de mente, 
Gud havde givet dem og de længtes efter at komme tilbage, men fremtiden så 
trist ud. Vores tekst er en del af et brev fra Jeremias, der viser Guds plan for 
folket i eksil: de skal blive, hvor de er og begynde på ny i dette fremmede land.  
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BIBELTEKST – Jeremias 29: 1 - 14 
Læser 2:  "Dette er det brev, profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de overlevende 

ældste blandt de landflygtige og til præsterne, profeterne og alle dem, som 
Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det skrev han, efter at 
kong Jekonja og kongemoderen havde forladt Jerusalem tillige med 
hofmændene, Judas og Jerusalems stormænd, håndværkerne og finsmedene." 
(Jeremias 29:1-2) 

Læser 1:  "Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har 
ført bort fra Jerusalem til Babylon: Byg huse og bo i dem, plant haver og spis 
frugten fra dem; gift jer og få sønner og døtre, find koner til jeres sønner og gift 
jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre! Bliv flere derovre, ikke færre! 
Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til og bed til Herren 
for den; går det den godt, går det også jer godt. For dette siger Hærskarers 
Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres 
spåmænd; hør ikke efter de drømme, de har; for de profeterer løgn i mit navn; 
jeg har ikke sendt dem, siger Herren" (Jeremias 29:4-9) 

Læser 2:  "Dette siger Herren: Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg 
for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer og bringe jer tilbage til dette 
sted.  Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, 
ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går I hen 
og beder til mig, vil jeg høre jer: Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af 
hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og 
samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren; 
jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra".(Jeremias 29:10-14) 

SANG 2:  - se sangforslag på hjemmesiden 
2. lys tændes, mens vi sammen siger: 
Alle: Gud, vores mor og vores far  

idet vi sammen med hele dit folk fejrer dagen i dag 
tænder vi et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 

BEKENDELSE 
Leder 1:  Gud bad Judas folk om at tage hånd om de folk og det sted, hvor de var blevet 

sendt i eksil. Ofte er vi kørt trætte i at vise omsorg for Guds verden og Guds 
folk. Lad os bringe dette frem for Gud og bede om tilgivelse.   

Leder 2:  Nåderige Gud, vi kommer til dig for at bekende; vi er klar over, at meget af den 
lidelse, som vore søstre og brødre oplever rundt i hele verden, skyldes vores 
kolonitid. Vi indrømmer det og vi er som land kede af, at vi har sat os selv 
forrest på andres bekostning.  

 Stilhed.    
Leder 2:  Gud, tilgiv os. 
Alle: Gud, tilgiv os i din nåde.   

Vi tænker på vores vidunderlige verden og hvordan vi har taget den som 
en selvfølge og har misbrugt dens resurser. 

 Stilhed. 
Leder 2: Gud, tilgiv os. 
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Alle: Gud, tilgiv os i din nåde.   
Leder 2:  Vore medsøstre og brødre råber til dig; vi har ikke elsket dem. Vi har ikke elsket 

vores næste, sådan som du lærte os. Sommetider har vi heller ikke elsket os 
selv.  

 Stilhed.    
Leder 2: Med-lidende Gud, tilgiv os. 
Alle:  Gud, tilgiv os i din nåde.    
 Stilhed. 
Alle:  Gud, hjælp os i din nåde at handle på dit kald til omvendelse.   
 Stilhed. 
Leder 2:  Jesus, tak, at vi ved dit offer er tilgivet!   

Helligånd, forvandl vore hjerter og tanker, så vi lever og elsker, som Jesus lærte 
os.  

Alle:  Amen 

Pause til refleksion 

KVINDESTEMMER 
Leder 1:  På Jeremias’ tid befandt folk sig, hvor de ikke ønskede at være: væk fra deres 

hjemland, ekskluderet fra deres kultur, deres gudsdyrkelse i Templet og deres 
hjem.     

 Der er mange, der bor på de Britiske Øer efter at være flygtet fra deres 
hjemland og deres kultur. I landet med velstand er der mange, der er fattige. Og 
midt i de befolkningstætte storbyer er der mange, der er ensomme. Hvordan 
kan vi fortælle alle deres historier? Det kan vi ikke. Men vi kan lytte til stemmer, 
der fortæller, hvordan det føles at være ekskluderet i England, Wales og 
Nordirland. 

 Hvad betyder det at føles ekskluderet i England, Wales og Nordirland?      
Øjeblikkeligt rejser 3 kvinder sig fra gudstjenesteområdet for at svare på dette spørgsmål.   
Lina:  At leve i fattigdom, regelmæssigt at undvære måltider for at mine børn kan få 

mad og ikke sulte.  
Natalie:  At leve i frygt, fordi min partner udnytter mig, psykisk, følelsesmæssigt og 

seksuelt.        
Emily:  At leve i ensomhed og isolation pga. min alder, mit handicap, min etniske 

oprindelse eller seksualitet.     
SANG 3:  evt. blot musik 
Mens der synges/musikken lyder går Lina, Natalie og Emely frem til bordet. Når sangen er 
slut, tænder de det 3. lys og siger sammen:   
Lina, Natalie & Emily:  

Gud, vores mor og vores far  
sammen med hele dit folk fejrer vi dagen i dag. 
Vi tænder et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 
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HÅBSHISTORIER 
Leder 1:  Der er tidspunkter i vores liv, hvor vi befinder os i situationer, hvor vi ikke ønsker 

at være. Sommetider kan vi ikke se en vej frem, ligesom i eksilet i Babylon, og 
vi ønsker at Gud skal bryde ind. Når Gud gør det, er det ofte på måder, vi ikke 
kunne have forestillet os og slet ikke forventet.     

 Lyt til de 3 kvinders sande historier; de var i vanskelige situationer, men Guds 
planer har velsignet dem på uventede måder.       

LINA’s HISTORIE   
Jeg hedder Lina (Lee-nah) og jeg har hjulpet min søn med at opfostre mine 4 børnebørn 
efter at deres mor forlod dem. Min søn kæmper med sit psykiske helbred og kan ikke 
arbejde, så der er få penge til bare de basale behov. Jeg plejede at springe min egen mad 
over for at købe mad til ham og de 4 drenge.     
For 5 år siden deltog min børnebørn i et arrangement i den lokale kirke, hvor de blev varmt 
modtaget. Siden dengang har denne kirke været vores udvidede familie. De hjælper os 
med regelmæssige madrationer fra fødevarebank. De har hjulpet os med tøj og med 
familieferie. En pensioneret lærer fra menigheden hjælper mine børnebørn med lektier 
hver onsdag. Gennem denne kirkes kærlighed har vi fundet et sikkert sted, folk der elsker 
os og ikke vil lade os gå ned. Jeg takker Gud for den måde, han har ført sine planer om at 
velsigne os ud i livet, han har givet os håb og en fremtid igennem min lokale kirke.   
Lina tænder det 4. lys 
Musik, og derefter siger vi sammen: 
Alle: Gud, vores mor og vores far  

sammen med hele dit folk fejrer vi dagen i dag. 
Vi tænder et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 

NATALIE’S HISTORIE 
Det føles ikke altid som frygt, når jeg er sammen med min mand. For det meste føler jeg 
mig utilpas, som om jeg træder på æggeskaller, usikker på hvad han nu vil gøre, eller 
hvad han vil have mig til at gøre. Hans ligegyldighed med mig sårer mig. Hans uvenlighed 
får mig til at skrumpe indeni. Hans opførsel gør mig paranoid. Han bruger Gud som et 
våben til at kontrollere mig. Jeg er kun en skal af, hvad jeg plejede at være. Da jeg var 
gravid slog han mig så alvorligt, at babyen blev født for tidligt. Mens jeg var på hospitalet 
uden at vide om mit barn ville klare det, talte Gud til mig: "Hold op med at bede om at dit 
barn vil leve. Bed i stedet om, at min vilje må ske". Jeg sagde: "Ja" til Gud, som kun 
lovede mig at være der uden noget løfter om, at alt ville blive ok. Og dog….    
.… min baby er nu 13 år, glad og sund. Mit liv er blevet fyldt med mere glæde og skønhed 
end jeg nogensinde troede ville være muligt. Jeg er fri fra den mand, der udnyttede mig så 
forfærdeligt. Jeg frygter ikke længere; Gud har gode planer for mig.      
Natalie tænder det 5. lys.  
Musik, og derefter siger vi sammen: 
Alle:  Gud, vores mor og vores far  

sammen med hele dit folk fejrer vi dagen i dag. 
Vi tænder et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 
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EMILY’S HISTORIE 
Jeg havde planer for mit liv. Jeg ville på universitetet, jeg ville være lærer. Men da jeg var 
16, blev jeg diagnosticeret med en hjernetumor, og jeg skulle gennem mange operationer. 
En operation reddede mit liv, men gjorde, at jeg mistede hørelsen. Jeg var skrækslagen i 
min verden med stilhed. Alle tanker om en karriere med undervisning forsvandt. Jeg 
kæmpede med at forstå, hvad folk sagde til mig, mens jeg så deres læber bevæge sig. 
Jeg kæmpede også med at forstå tegnsprog. Jeg følte mig fanget mellem den hørende 
verden og den døve verden uden at passe ind nogen af stederne. Jeg følte mig meget 
isoleret og trak mig tilbage. Jeg ønskede at gøre en ende på mit liv. Men Gud havde andre 
planer. Da jeg gradvist accepterede, at mine planer ikke kunne føres ud i livet, spurgte jeg 
Gud om at bruge mit liv til hans ære og han begyndte at vise mig sine planer. Han 
ønskede, at jeg skulle bruge min historie for ham. Han kender de planer, han har lagt for 
mig og jeg behøver ikke at kende dem. Jeg har brug for at stole på ham. Jeg er nu bedre 
til mundaflæsning og tegnsprog, men jeg kæmper stadig sommetider med at forstå, hvad 
folk siger til mig. Men jeg ved, at uanset hvad jeg skal igennem, hvisker Gud sin fred og 
kærlighed ind i mit hjerte. Det er ikke nødvendigt at kunne høre for at kende hans hvisken!     
Emily tænder det 6. lys 
Musik, og derefter siger vi sammen: 
Alle:  Gud, vores mor og vores far, 

sammen med hele dit folk fejrer vi dagen i dag. 
Vi tænder et lys, mens vi ser efter 
og venter på, at dine planer og løfter opfyldes. 

Kort pause til refleksion 

Læser 1:  Det folk, der vandrer i mørke, har set et stort lys  
Læser 2:  Jesus sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i 

mørket, men have livets lys"     (Johs. 8:12) 
Leder 1:  Guds løfter om frihed, tilgivelse, retfærdighed og fred er opfyldt i Jesus. Han er 

det livgivende lys, som selv i det dybeste mørke ikke kan pustes ud. Det er 
gennem Jesus, at vi kommer nær ind til Gud og lærer at kende Guds plan for 
os.  

TAKKEBØN   
Leder 2:  Gud for fortid, nutid og fremtid,  

Vi takker dig, fordi du elsker os med en enestående trofasthed.  
Du elskede os, før vi vidste noget som helst om dig;  
du har omsorg for os hvert eneste af vort livs øjeblikke;   
du kender vores inderste tanker og vores højeste håb og vores største frygt; 
du kender det bedste og det værste i os, og alligevel elsker du os!  
Tak, at du aldrig slipper os. 
Tak for de planer og løfter, du har lagt og forberedt for os; 
de giver os håb både for i dag og for i morgen. 
Gud for vores fortid, vores nutid og vores fremtid 
tag imod vores tak og lovprisning 
i Jesu navn 

Alle:  Amen. 
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SANG 4:  

REFLEKSION  
Leder 3:  Mens vi i hver pause tænker over Guds løfte til Judas folk, kan du skrive eller 

tegne dine tanker eller ganske enkelt reflektere i stilhed.       
 "Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke 

om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb." (Jer. 29,11)             
 Da du kom, fik du et frø. 

Et frø er fyldt med muligheder og håb      
Sid med dit frø og overvej:  
Hvad siger Gud til dig?     
Hvilke håb har Gud til dig for din fremtid?   

Pause  

 Vi beder for det, der er i vore hjerter 

Stilhed til egen bøn 

Leder 3:  Hvad holder dig tilbage fra at høre Guds kald?  
  -   

 Vi beder om, at vi må kunne høre Guds stemme… 
Stilhed 
Leder 3:  Frø har brug for de rette forhold for at gro.  

Hvor i dit liv har du brug for, at der bliver plantet håbs-frø?  
  - 
Hvor er der i jeres fællesskab brug for, at der bliver plantet håbs-frø? 
  - 
Hvor er der i dit land brug for, at der bliver plantet håbs-frø?   
  - 
Hvordan kan man pleje håbs-frø i dit liv, i dit fællesskab, i dit land?      
  - 
Lad os bede for disse steder og situationer. 

Stilhed 
Leder 3:  Tag disse frø og plant dem som en påmindelse om Guds konstante kærlighed 

og dine egne håb.  
Lys 7 tændes, mens vi sammen siger: 
Alle:  Gud, vores mor og vores far,  

Vi tænder et håbets lys  
sammen med hele dit folk 
i bøn og handling 
for at de planer og løfter, du har til os, må komme til live.   

SANG 5:  - se forslag på hjemmesiden 
- eller blot musik 

FORBØNNER 
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Leder 2:  Lad os bede: 
For alle, der er sultne og ikke har nok til at leve med værdighed, at de i deres 
samfund må finde gavmildhed og hjælpsomhed.  

Stilhed 
Leder 2:  Gud,  
Alle:  Hør vores bøn 
Leder 2:  For alle der udnyttes på forskellige måder; for dem hvis hjem eller studiesteder 

og arbejdspladser ikke er trygge steder, men steder fyldt med frygt – at de må 
blive styrket og befriet for udnyttelse og frygt.      

Stilhed 
Leder 2:  Gud, 
Alle:  Hør vores bøn 
Leder 2:  For alle som lever i ensomhed og isolation  

at de må finde venskab og fællesskab.    
Stilhed 
Leder 2:  Gud, 
Alle:  Hør vores bøn 
Leder 2:  For alle, der er sky – som folk vender sig væk fra, at de må blive inkluderet og 

vide sig elskede som Guds børn.     
Stilhed 
Leder 2:  Gud,  
Alle:  Hør vores bøn. 
Leder 2:  For alle, der er blevet fordrevet og lever i eksil i frygt for at miste alt, hvad de har 

kendt hele livet; at de må kende Guds fred og styrke i deres liv. 
Stilhed 
Leder 2:  Gud, 
Alle:  Hør vores bøn 
Leder 2:  Lad os overgive os selv og alle dem, vi beder for til Guds nåde og beskyttelse.  I 

Jesu Kristi, vor Frelsers navn.   

FADERVOR 
Leder 1:  Lad os bede 
Alle: Fadervor 

INDSAMLING 
(omtale af projekterne) 

SANG 6:  "Gør mig til redskab for din fred"  
  (Indsamling mens der synges) 

BØN FOR DE INDSAMLEDE GAVER 
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Leder 2:  Trofaste Gud! Vi ved, at dine planer for vores liv er gode, og dine løfter er til at 
stole på! I taknemmelighed over det giver vi disse gaver som tak og lovprisning 
af dig. Må pengene blive brugt til gode for dit folk, sådan som du ønsker det. 

SANG 7:  "Nu slutter den dag" 

VELSIGNELSE OG SENDELSE 
Leder 2:  Vi takker dig kærlige Gud, at vi har kunnet samles i din nærhed og været fælles 

i og om denne gudstjeneste. 
Nu går vi ud i verden, tillidsfulde - fordi vi er dine børn; vi ved, du har kaldt os 
ved navn. 
Vi ønsker dagligt at vie vores liv til dig og din vilje og følge dine planer og have 
tålmodighed til at vente.  
Må vi i alle udfordringer og glæder, vi møder på vores vej, være sikre på, at vi 
ikke møder dem alene.      
Lad os gå i fred, håb og kærlighed.  
I Guds,  
Sønnens og  
Helligåndens navn.  

Alle:  Amen 
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Hilsen fra bededags-partnerlande 

Hilsen fra LITAUEN 
Jeg vil gerne takke og udtrykke vores taknemmelighed til vore danske søstre for mange 
års støtte til vores bededagsaktiviteter i Litauen. 
Jeres assistance var en stor hjælp for vores lokale teams, der organiserer Bibel studier og 
seminarer. 
Pgra Covid-19 har vi desværre ikke kunnet samles for at fejre Bededagen i 2021. 
Ruta og jeg havde forberedt den litauiske version af bededagsmaterialet og sendt ud til de 
lokale teams. 
I stedet kommunikerede vi online den 5. marts, delte bønner og tanker. 
Vore særlige bønner og taknemmelighed var dedikeret vore danske søstre. Vi har også 
besluttet fra i år af, at vi vil prøve at klare bededagsarbejdet med vores egne resurser. 
Må Gud velsigne alle danske bededagskvinder! 
Kærligst Kristina! 
Kristina Ivanauskiene, formand for Litauens bededagskvinder 
 

Hilsen fra MALAWI:  
Kære bededagssøstre! 
På vegne af jeres bededagssøstre i Malawi vil jeg gerne sende jer alle en hilsen og takke 
jer for jeres hjælp, der hvert år bliver sendt til os i Malawi i vores Frelsers navn, Jesus 
Kristus fra Nazareth. 
Som vi ved, har både 2020 og 2021 været en svær tid for os alle. Vi har mistet venner, 
slægtninge og forældre pgra Covid-19 pandemien, og der var så mange restriktioner for at 
gennemføre Bededagen, som var forberedt af vore søstre i Vanuatu.  
Men bededagskvinderne i Malawi 
begyndte at sy masker af det stof, vi 
plejer at sy kjoler af til Bededagen. 
Maskerne blev givet til udsatte 
skolebørn i landsbyerne, og de blev 
højt skattet både af forældrene og af 
ministeren for uddannelse - hun er 
kvinde! 
Desuden har vi ikke opgivet at afholde 
Bededagen nationalt. Vi planlægger at 
gennemføre i slutningen af oktober/ 
begyndelsen af november 2021. Bed 
for os om, at det må kunne lykkes. 
Billedet viser de masker vi syede af 
vores stof med bededagslogo. 
I Jesu navn! 
Esther Sandra Grant, Malawi WDP Chairperson 
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Hilsen fra UKRAINE 
 
Kære søstre i Kristus! 
Bededagsfejringen i vores grupper i 
forskellige byer blev ikke standset af 
karantæne og forbud. Ukraines 
bededagskomite forberedte og gennemførte 
dagen via Facebook og Zoom i mange 
regioner.  
Vi er nu i gang med at finde materialet til 
Bededagen 2022.  
Økumenisk fællesskab er vejen frem – 
vejen til enhed for alle kristne, kærlighedens 
og fredens vej for hele verden. 
Ukraines bededagskomite takker de danske 
bededagskvinder for støtte, omsorg og 
forbøn, 
Ukraines Bededagskomite,  
Larisa Kostenko 
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Katolsk indsamlingsprojekt 2022 
Kindobo området i Nsele/Kinshasa i den Demokratiske Republik Congo 

 
Virginie Mwepele er sygeplejerske, er gift og bosat i Danmark. Virginie kommer fra Congo 
og har besøgt disse katolske kvinder. 
Kvinderne er fra Saint Raymond sogn, 
hvor de arbejder i fællesskabet og 
hjælper hinanden.  
Disse kvinder lejer et stykke jord, hvor 
de dyrker majs, kassava og 
grøntsager, som de sælger videre for 
at brødføde deres børn og betale for 
deres skolegang.  
De gør det på skift, da de ikke har 
materiale nok til at dyrke jorden med. 
Mange unge mennesker bliver bortvist fra skolen grundet 
mangel på betaling af skolepenge, der svarer til 35 kr. per 
semester.  
I lignende situation, samler de andre kvinder penge sammen, for 
at hjælpe de mødre, der ikke kan betale skolepenge for deres 
børn. 
Majsmel er hovedparten af dagens måltid, desværre er de nødt 
til at gå mange kilometer for at finde en mølle, der kan male 

deres majs. 
Disse familier får et enkelt måltid om 
dagen, og nogle gange spiser de hver 
anden dag og på skift. 
Deres ønske er, at købe materiel til at 
dyrke jorden med, og få råd til en mølle i 
nærheden, så de bedre kan få malet 
deres majs. 
Deres største ønske er, at med de nye redskaber og deres egen 
mølle, vil de få større mulighed for at sælge deres malede mel og 
derved tjene ekstra penge. Derved kan de få dækket deres familiers 
behov, og samtidig få råd til deres børns skolegang. 

Disse hårdt arbejdende kvinder håber meget, at det vil blive muligt for dem, med denne 
ekstra hjælp, at kunne oparbejde dette projekt ved, med hjælp til selvhjælp at gøre 
kvinderne økonomisk uafhængige. 
Det er her vi kan gøre en forskel  
Jytte Hansen, repræsentant for Den Katolske Kirke i DØK 
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Projekt fra Metodistkirken  
Til fordel for fødende kvinder og fejlernærede småbørn i DR Congo  
Metodistkirken i Danmark har i rigtig mange år støttet forskellige projekter i den 
Demokratiske Republik Congo (DR Congo, tidligere Zaïre) i samarbejde med den lokale 
Metodistkirke. 
I Mulungwishi, i den sydlige del af det kæmpestore land, har kirken et undervisningscenter 
med skoler fra børnehaven til universitetet. En sundhedsklinik tjener både 
undervisningscentrets personale og studerende og befolkningen i de omkring liggende 
landsbyer. Sundhedsklinikken omfatter også en fødeklinik og et program for fejl- og 
underernærede småbørn. 
Fødeklinikken har en forholdsvis høj standard og råder over veltrænet personale, der 

kontrollerer og følger de gravide 
kvinder allerede gennem 
graviditeten. Det skaber et trygt miljø 
til fødslen. Kvinderne bliver på 
klinikken et par dage efter fødslen, 
før de tager tilbage til deres familier 
og en hverdag med hårdt arbejde. 
Fødeklinikken drives af de 
sparsomme midler som de fødende 
betaler. Der er ingen faste tilskud fra 
staten eller andre institutioner. Derfor 
er man afhængig af hjælp udefra når 
inventar og udstyr trænger til 
udskiftning. Lige nu har de brug for 
nye madrasser og tæpper og dem vil 
vi gerne hjælpe dem med. 

Programmet for de fejl- og underernærede småbørn følger 
omkring 100 børn som er mellem et halvt og fem år 
gamle. Børnene bliver vejet og deres udvikling bliver fulgt. 
Børnene får næringsrig mad og om nødvendig lægehjælp. 
Mødrene får råd om ernæring, hygiejne og børnepleje. 
Børnene bliver i programmet indtil deres vægt er i 
normalzonen, og de er ved godt helbred. 
Hver måned har omkring 5 til 10 børn brug for at blive 
indlagt, mest fordi de lider af sygdomme ved siden af 
deres dårlige ernæringstilstand, ofte malaria eller diarré. 
Der findes en lille afdeling til disse børn på 
sundhedsklinikken, men sengene er i meget dårlig stand 
og trænger til en udskiftning. Derfor vil vi også gerne 
hjælpe med 5 nye senge samt madrasser og tæpper. 
Mange af disse børn kommer fra fattige familier, som ikke 
har råd til at betale for den nødvendige pleje og medicin. Så langt som de indsamlede 
midler rækker, vil vi også gerne hjælpe de mest trængende børn, så de kan få den 
nødvendige pleje, som deres familie ikke har råd til. 
På vegne af Metodistkirkens Missionsråd 
Béatrice Wittlinger 
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TAK fra Folkekirkens projekt: Barnets Blå Huse! 

Det er virkelig rørende, at I på den måde har tænkt på os og vores arbejde. Tusind tak for 
tanker, forbøn og donation. Vi ved, hvor meget det betyder, at der bliver bedt for os - det 
ser og mærker vi som meget betydningsfuldt. 
At mærke sig tænkt på, bedt for, er en rygstøtte og en hjælp for os i de vanskelige sager, 
vi står i. Det er smerteligt at møde den ene familie efter den anden, der tydeligvis har brug 
for kærlige, velmenende menneskehænder. Det er en opgave som både frivillige og 
lønnede med-arbejdere går ind i med stort engagement, og varme hjerter. At se 
muligheder, at tro på udvikling – ja, at tro på det gode i andre mennesker er den bedste 
medicin for sårbare og skrøbelige liv. Vi fortsætter vores arbejde, og vi glæder os over alle 
de mennesker, som følger og støtter os på forskellig vis. 
Pengene er blevet fordelt ligeligt mellem de 6 Barnets Blå Huse, dvs. Bornholm, Slagelse, 
Svendborg, Aalborg, Frederikshavn og Vesthimmerland. Og vil blive brugt som aftalt 😊😊 
På vegne af alle 6 huse siger vi mange tusind tak 
Mange hilsener 
Ole Smed 
Leder af Barnets Blå Hus i Vesthimmerland 
 

TAK fra Moldova 

Kære Venner  
Tak for en fantastisk indsamling til Kvindernes Internationale Bededag. Vi er taknemlige for 
at vi var en af de valgte projekter. Vi har modaget 27.200 kr STOR TAK 
Vi har haft en skøn afslutning på Girls 
Academy i Moldova i skoleåret 2020/21. Alle 
vore studenter har rykket sig flere karakterer op 
og vi er stolte af deres indsats og resultater. 
Nogle af vore unge piger er taget hjem til 
familier eller slægtninge i sommerperioden, 
mens andre er hos os og er stor hjælp i 
missionen , men de når også at finde småjobs 
og tjene nogle penge i sommerferien. 

Vi er begejstrede for at I er med til at hjælpe vore entreprenører 
skole, som starter op i september. Pigerne har allerede startet en 
systue og vi har to mere som er blevet trænet som Barristere. Vi 
arbejde nu på at realisere vores drøm om et lille bageri.  
Vi trænes allerede i Cupcake produktion som vi sælger i Cafeen. 
Vi kan se hvor stor forskel træning i forskellige fag booster deres 
selvværd, uafhængighed og motiverer til at lære og udvikle sig.  
Det tager tid og tålmodighed at lære nye færdigheder og struktur 
efter et liv på gaden eller stats institutioner.  Det er små skridt, 
men for os store mirakler, når vi oplever, hvordan Gud tager 
mennesker som andre har opgivet og giver deres liv mening og 
værdi. 

Tak for forbøn for arbejdet i Moldova.  
Vi sender jer mange varme hilsener, og I er altid velkomne  
Charlotte Pedersen 
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England, Wales og Nordirland 

 
Baggrundsstof om England, Wales og Nordirland findes på www.kvindebededag.dk 

 
 
England Wales Nordirland United Kingdom 
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Kunstværket på forsiden 

Materialer: Tekstil - broderi, bl.a. med metaltråde. 
Kunstværket indeholder flere symboler: 
Frihed:  
   En åben dør til en vej over endeløse vidder. 
Retfærdighed:  
   Brudte lænker. 
Guds fred og tilgivelse:  
   Fredsduen og en fredslilje der bryder gennem fliserne. 
Over det hele, en regnbue som repræsenterer alt dette,  
   fra historien om Noahs ark og frem til moderne tider.  
   Den er et symbol på Guds langtrækkende kærlighed. 
 
 
 

 

Om kunstneren: Angie Fox 
Angie Fox er en prisbelønnet tekstilkunstner.  
Hun er gift med en anglikansk præst og har derfor boet mange 
steder i verden. Hendes mand blev biskop i Port Moresby i 
Papua New Guinea. De bor nu i Castle Donington nær Derby. 
Angie Fox er vokset op i Norfolk, hvor hun lærte at strikke og 
sy af sin moder, og hun er siden fortsat med at lære mere om 
håndarbejde.  
Kærlighed til traditionel gudstjeneste har inspireret hende til 
design af kirkelig beklædning. 
Angie modtog fornylig "Certificate in Hand Embroidery" fra 
'Royal School of Needlework'. 
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Opskrifter 
 
Engelsk mørbrad i stegeso 
(4 personer) 
500 g svinemørbrad (hel)   
salt   
5 tomater   
2 løg   
4 æbler 
Karryris: 
6 dl vand   
1 terning grønsagsbouillon   
3 dl langkornede ris   
2 tsk karry 
   
Læg stegesoen (Römertopf) i vand 1 time før brug.  
Gnid den istandgjorte mørbrad med salt. Riv løgene groft. Skær tomaterne småt ud og 
æblerne i tynde snitter. Bland løg, tomater og æbler i stegesoen og læg mørbraden 
ovenpå.  
Steg den i ca. 45 minutter ved 225 grader C. alm. ovn.  
Kog vand og bouillonterning. Kom ris og karry i og lad 
risene simre under låg i 18-20 min.  
Lad risene stå endnu 10-20 min under tætsluttende 
låg. Risene løsnes med en gaffel og er 
serveringsklare.  
Serveres med løse ris kogt med karry 
 
 
Engelsk kage 
125 g margarine 
125 g sukker 
1 æg 
125 g rosiner 
½ tsk stødt kardemomme 
½ tsk stødt nelliker 
½ tsk stødt kanel 
½ tsk natron 
1,25 dl mælk 
250 g hvedemel 
Margarine og sukker røres hvidt med ægget.  
Krydderierne røres i dejen sammen med rosiner og mel.  
Dejen hældes i en smurt form og bages ved 175 grader i ca 1 time.  
Lad kagen hvile lidt, før den vendes ud og køles af på en rist.  
Kagen kan glaseres med citronglasur. 
 
Opskrifterne er fundet på dk-kogebogen.dk 
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Danmarks Økumeniske Kvindekomite 
www.kvindebededag.dk  
 
Ellen Margrethe Gylling, 2300 Kbh. S 
formand@kvindebededag.dk 
Fastnet: 39 40 50 04 
Den Danske Folkekirke  
 
Ellen Hedelund, 5210 Odense  
Mobil:30 27 42 29 
Apostolsk Kirke  
 
Sissel Madsen, 5792 Årslev  
sekretaer@kvindebededag.dk  
Mobil: 61 65 48 08  
Brødremenigheden  
Bededagstekster fås hos sekretæren  
 
Eva-Lene Sode Nielsen, 7260 Sdr. Omme 
kasserer@kvindebededag.dk 
Mobil: 23 93 79 13 
Den Danske Folkekirke  
 
Inge-Lise Lollike, 2640 Hedehusene 
Mobil: 50 85 02 90 
Den Danske Folkekirke 
 
Marianne Plum, 2100 Kbh. Ø  
Mobil: 20 28 25 03 
Den Danske Folkekirke  
 
Kate Skovgaard Nielsen, 4350 Ugerløse 
Mobil: 40 20 27 98  
Den Danske Folkekirke  
 
Lene Johnson, 2635 Ishøj 
Mobil: 42 25 24 35 
Den Danske Folkekirke  
 
Kitty Wang, 2000 Frederiksberg 
Mobil: 22 64 02 09 
Det Danske Missionsforbund  
 
Anna Lundtoft, 5250 Odense SV 
Mobil: 22 40 20 00 
Det Danske Missionsforbund  
 
Helle Østergreen-Johansen, 2200 Kbh. N 
Mobil: 26 79 23 16  
Den Katolske Kirke 
 
Jytte Hansen, 2100 Kbh. Ø 
Mobil: 61 65 21 72  
Den Katolske Kirke 

 
 

Kollekten sendes straks efter 
Bededagen til  
 giro 7 15 55 30 
 netbank 1551 7155 530 
 MobilePay 80530 

 
 
 
Inge-Lise Særkjær, 4340 Tølløse 
Mobil: 24 27 69 28 
Den Danske Folkekirke 
 
Hanne Foersom, 4180 Sorø  
Mobil: 29 86 73 22  
Danske Baptisters Kvindenetværk  
 
Anne Elleby Sørensen, 4000 Roskilde 
Mobil: 20 46 22 56 
Danske Baptisters Kvindenetværk  
 
Kirsten Gubi Kristensen, 6070 Christiansfeld 
Mobil: 30 48 26 94  
Brødremenigheden 
 
Inge Lise Larsen, 8653 Them 
Mobil: 40 20 93 09  
Frelsens Hær  
 
Bente Aalbæk Jensen, 9970 Strandby 
Mobil: 29 38 21 70  
Metodistkirken  
 
Beatrice Wittlinger, 4200 Slagelse 
Mobil: 50 12 28 44 
Metodistkirken 

CVR 29 67 66 31 


	"Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer"

