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Byg på et stærkt fundament! 
Først og fremmest vil jeg sige jer tusinde tak for jeres engagement og generøsitet i det 
forløbne år. Der blev i alt samlet kr. 99.133,95 ind til de gode projekter, og nu er de penge 
ude i den store verden og arbejde.  
Nu står du med et nyt Bededagshæfte i hænderne; det er vore kristne søstre fra Vanuatu i 
Stillehavet, som har tilrettelagt en tankevækkende og hjertevarm liturgi for Bededagen 
2021.  
”Byg på et stærkt fundament” - lyder den klare tale fra Jesus i slutningen af hans 
bjergprædiken. Vi er alle hver især i gang med at bygge. Hver dag i alt hvad vi siger, 
tænker og gør, bygger vi. Hvordan bygger vi? Hvad er vort livsgrundlag?  
I Vanuatus våbenskjold står teksten “I Gud står vi.” Vi husker ordene fra dåbs- og 
missionsbefalingen: “Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende.”  
Lær dem at holde det! siger Jesus. Der er en praksis, som følger troen. Hører vi Jesu ord 
og handler vi efter dem? Erfarer og erkender vi ikke, at det er svært at leve op til Jesu 
fordringer? Netop derfor er det befriende, at Jesus indleder sin bjergprædiken med ordene 
“Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.”  
At indrette sit liv efter Jesu ord vil ikke i første række sige at prøve på at leve op til de høje 
krav; men det vil sige at leve af de ord, han har talt om vor barmhjertige himmelske far, 
som aldrig støder dem bort, der kommer til ham. Og derpå følger helt 
naturligt en ændret indstilling til vort liv og vores adfærd overfor den 
skabte verden og andre mennesker.   
Med ønsket til jer alle hver især i jeres lokale områder om en velsignet 
Bededag i fællesskab med danskere, færinger, folk fra Vanuatu og 
resten af klodens befolkning. 
 Pax et Bonum! 
 Ellen Margrethe Gylling, formand for DØK  
 
 
Ideer til forberedelsen 
Dan en forberedelsesgruppe af flere generationer (kvinder, unge, børn) til at lede 
gudstjenesten. I år er der ikke sat tal ved lederne, så tilrettelæg efter de lokale forhold. 
Lav en halskæde, som bæres hele gudstjenesten, til alle lederne. Dan en gruppe, der 
syngende og dansende kommer ind i kirken bærende på de forskellige ting, der skal 
lægges på alteret og på et bord for at dekorere begge. 
Placer Vanuatus flag sammen med et banner eller en plakat med temaet ”Byg på et stærkt 
fundament” på bordet. Vis også, hvad der er muligt af genstande, frugt, rodfrugter, kurve, 
halskæder af muslingeskaller, sandeltræ olie, kokosnødder mm. 
Placer Bibelen og et lys på alteret. 
Forsøg at finde én, der kan blæse i en konkylie eller en shofar, eller slå på en gong-gong 
eller en tromme. 
Bibelteksten Mattæus 7,24-27 har fokus på at leve med omtanke. Teksten kan 
genfortælles dramatisk, eller den kan dramatiseres. Giv gerne tid til refleksion. 
Inde i gudstjenesten er der plads til lokale bønner for jeres område. Forbered dem 
sammen inden selve Bededagen. 
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KIB 5. marts 2021  
”Byg på et stærkt fundament!” – Vanuatu 
 
Procession: En kvinde bærer et tændt lys, en anden en åben Bibel. Efter dem 
kommer andre kvinder eller børn med Vanuatus flag og produkter. Lad dem 
komme syngende og dansende op til alteret, hvor lyset og Bibelen anbringes; 
flaget og produkterne lægges på et bord for sig. 

VELKOMST  
Leder: Velkommen til Bededagen 2021, som er forberedt af kristne kvinder fra 
republikken Vanuatu. Vi byder vore søstre og brødre fra hele verden 
velkommen i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 

Kilden til Vanuatus kultur, sprog, traditionelle værdier og åndelighed har især 
sin oprindelse fra Melanesien og Polynesien. De sorte og hvide sandstrande, 
koralrev med farverige fisk, skønne fugle, frugter og nødder i skoven giver 
tilsammen øerne et grundlæggende præg, også selvom de er sårbare pgra 
tropiske storme, jordskælv, cykloner, tsunamier og aktive vulkaner.   

Hver ø og hver landsby plejede at have sin egen høvding og egen styreform, 
egne guder, eget sprog og huse lavet af træ med tage af blade; de blev lavet 
med stenøkser. Kvinder og mænd kom sammen i landsbyens hus, Farea, når 
større emner skulle diskuteres. 

Vanuatu er et lille land i Stillehavet; det er en republik, dannet i 1980 efter 
uafhængighed af fransk og engelsk koloniherredømme. Med stolthed vajer 
Vanuatus flag i dag, og ligeledes er der stolthed over Vanuatus våbenskjold 
med teksten ”I Gud står vi”. 

Salme: 

KALD TIL GUDSTJENESTE 
Leder: Lad os læse de første vers af Salme 127: ”Hvis ikke Herren bygger 
huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, 
våger vægterne forgæves.” 

Alle: Lykkelig hver den, der stoler på Gud, som bygger huset. Lad os være én 
af dem! Amen 

Salme: 
Takkebøn: 

Leder: Lad os takke for de store ting, Gud har gjort. 

Hellig, hellig, hellige Gud skaber af himmel og jord og alt i dem. Gud er nær i 
sit folks historie fra i går til i dag. Kærlige Gud, som Vanuatu bygger på, vi 
tilbeder dig. 

Tak for fællesskabet med hinanden og med søstre i hele verden samlet på 
Bededagen. 
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Tak for de store og vidunderlige ting i vore egne liv og i vort lands liv. Du lover 
os styrke, visdom, viden og forståelse til at tage os af vore skønne øer og vore 
lande. 

Tak for Vanuatus frugtbare land, friske luft, rene omgivelser, skønt solskin, 
blåt hav og søer.  

Tak for fuglenes skønne melodier, dyrenes lyde, fiskenes evne til at færdes i 
hav og floder. Tak for vandfald, der lader vandet styrte ned og derved viser os 
din storhed og styrke. 

Tak for lyden af børn, der synger, ler, råber, og tak for bønner og sange fra 
gamle og unge. Alt dette understreger glæden, som din kærlighed giver. 

Alle: Pris, hæder og ære være dig for altid! Livgivende Gud modtag vor 
lovprisning. 

Bekendelse: 
Leder: Lad os bekende for Gud, som er trofast og retfærdig, så han tilgiver 
vore synder (1. Johs. 1,9) 

Himmelske far, helligt være dit navn; vi er her foran dit ansigt for at bekende 
vore synder. Vi bekender, at vi har lyttet til dit ord, men ikke handlet på det. 
Ofte gør vi ting, vi ikke burde gøre og lader andet ugjort, som vi burde gøre. 

Vi møder modgang og udfordringer i vort hjem og i vore lande. Vi prøver at 
bygge vore hjem, og mener, at vi bygger på Jesu Kristi ord, men i 
virkeligheden har vi bygget på sand. Vi ønsker at blive ændret, genopret os, så 
vi handler ret og retfærdigt. 

Gud, du som har skabt alt, vi bekender, at vi har forurenet omgivelserne og 
gjort ondt imod havets dyr ved at smide affald i deres hjem. Vi bringer havets 
liv i fare og ødelægger naturens balance. Vi ved, at vi kan ændre det. Vi 
bekender, fortryder og lover at opfylde mandatet om at være gode forvaltere. 

(Indsæt her en bøn fra og for jeres lokalområde) 

Alle: Gud, hør vore bønner. 

Bøn om forpligtelse: 
Leder: Gud leder efter et hus at bo i. ”Hvilket sted skulle være min bolig?” 
(Esajas 66,1) 

Vi kommer ydmygt til dig og beder om, at du vil give os din visdoms- og 
kundskabsånd. Lær os at fatte sandheden. Led og guide os i at leve sådan, at 
vi er dig til behag. 

Ydmygt tilbyder vi os som et hus, hvori du kan dvæle. Transformer vore liv og 
vore lande ved dit ords kraft. Gør os til en retfærdighedens og fredens familie. 

(Indsæt her en bøn med forpligtelse for jeres lokalområde)  

Alle: Nåderige Gud, tag imod vore løfter. 

STEMMER FRA VANUATU 
Rhetoh: Jeg hedder Rhetoh. Jeg er andet barn i en familie på otte. Jeg forlod 
skolen efter 6. klasse, da der ikke var penge til, at jeg kunne fortsætte. Min 
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familie havde kun penge til min storebror – og ikke til mig, andet barn og pige. 
En dag hørte jeg, at der var en syklasse for piger i et lokalt center. Jeg ansøgte 
og fik ja, men min far havde ingen penge at betale undervisningen med. Mit 
hjerte blev knust, men jeg havde ikke selv penge, så jeg kunne finansiere en 
uddannelse. 

Jeg ønskede virkelig at udvide min uddannelse, men der var ingen mulighed i 
det officielle skolesystem. Så vendte jeg mig til kirken for at få mit ønske om 
at lære opfyldt. Jeg sluttede mig til ungdomsgruppen, deltog i 
bibelundervisning, og senere blev jeg involveret i ledelse af kvindearbejdet. 
Med min beslutsomhed og tro på Gud fandt jeg veje til at uddanne mig selv og 
fik endda færdigheder, så jeg kunne tjene til livets ophold og forsørge min 
familie. 

Jeg laver ting, jeg kan sælge på Mamas Marked, hvor andre kvinder ligesom 
jeg med kun ringe uddannelse kan tjene til livets ophold med denne nye 
færdighed. 

Jeg tager hånd om min familie, som Gud har velsignet mig med. Min mand og 
jeg har 3 børn. Jeg priser Gud for hans velsignelse af mit liv. Jeg takker Gud 
for at være kilden til min styrke og for, at han hjælper mig med at omsætte, 
hvad jeg har lært. Jeg blev stærk og vis i Herren. 

Læser: På landet i Vanuatu går mange børn lange strækninger for at komme i 
skole; nogle må endda flytte hjemmefra for at gå på kostskole, selv i en meget 
ung alder. Undervisning er ikke obligatorisk. Skolesystemet er enten på fransk 
eller engelsk. I byen bruger man sproget bislama; i landområderne har man 
også egne sprog. Der arbejdes stadig på lige adgang for piger og drenge til 
skolegang. 

Mothy: Jeg hedder Mothy. Min lillebror og jeg voksede op med en enlig mor. 
Da min mor giftede sig igen, efterlod hun os hos vore bedsteforældre. Da far 
giftede sig igen, tog han os til sin nye familie, men da vores stedmor fik egne 
børn, ændredes hendes holdning sig totalt til os. Med flere børn at brødføde og 
ikke plads nok i huset til alle børn, måtte jeg selv finde føde i gaderne, og jeg 
sov udenfor huset i et skur. Jeg brugte en gammel koprasæk (kopra: tørrede 
kokoskerner) som tæppe og beskyttelse mod kulden. 

På en eller anden måde mødte jeg nogle kristne, der fortalte mig, at Gud 
elskede mig. Det forstod jeg ikke midt i al min lidelse, men jeg besluttede mig 
for at tro på det. Jeg stolede på, at Gud ville tage hånd om mig, selvom min 
egen familie ikke engang gav mig husly. Denne tillid voksede indeni mig og 
blev fundamentet for mit liv. Jeg er stærk i min kristne tro, og jeg deler min 
historie med andre om, at vi skal stole på Gud og hans forsyn. 

I dag beder jeg for de børn, der vokser op, ligesom jeg gjorde næsten på egen 
hånd. Må vi forstå, at Gud elsker dem, og må der blive lavet et hjem for 
sådanne børn i alle lande i hele verden. 

Læser: Vanuatu er et af de steder i Stillehavsområdet, hvor befolkningen 
vokser mest.  Dårlig kost er et anliggende både på landet og i byerne. Selvom 
traditionen med at dyrke egne, økologiske produkter er stærk, får industrien 
med pulvermælk og junk food adgang til børn og babyer. 
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Jacklynda: Jeg hedder Jacklynda. Jeg kommer fra en landsby. Lige siden jeg 
var ung har jeg drømt om at arbejde i turistindustrien i Port Vila. Jeg rejste til 
Port Vila for at få et job i hotelbranchen men jeg havde ikke lært det, der 
skulle til for at få sådan et job, som jeg havde drømt om. Jeg har ingen familie 
her, så jeg bor i udkanten af byen. Jeg har ikke penge til bolig, mad eller til at 
rejse tilbage til min landsby. Jeg ved, at det ikke er den plan, Gud har for mig, 
men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg beder om, at Vanuatus landområder 
må blive ”regnet for noget”, så unge mennesker kan finde de muligheder, de 
leder efter, i deres egne områder. Jeg stoler på, at Gud vil vise vej, så unge 
mennesker kan vokse og bidrage til Vanuatus trivsel. 

Læser: 75 % af befolkningen bor i landområder med meget få 
beskæftigelsesmuligheder, så unge flytter til områder med økonomiske 
muligheder. De kommer med minimal uddannelse og ingen faglighed, der kan 
give dem ansættelse i byen. Høj arbejdsløshed blandt de unge skaber en 
generation, der ingen fremtid ser for sig, og det er et stort tab for landet. Der 
er behov for politiske strategier og forbedring af landområderne, så de unge 
kan blive i området, få uddannelse der og få jobs. 

GUDS ORD 
Leder: Lad os lytte til Mattæus 7, 24-27:  

Prædiken: 
Salme:  
Baggrund for indsamlingsprojekterne og indsamling. 

Bøn for de indsamlede midler: Gavmilde Gud, vi takker og priser dig for alle 
de velsignelser, du har overøst os med: familie, venner, hjem, mad og vand. 
Vi priser dig, fordi du hjælper os med at være iderige og i stand til at hjælpe 
vore familier. Vi giver dig en lille del af dine gaver i form af penge og hjælp. Vi 
giver dem til de projekter, vi har hørt om, til vore bedepartnerlande og til det 
internationale kontors arbejde. Vil du velsigne hver eneste øre? Tak, amen. 

BØNNER FOR VANUATU OG VERDEN 
Leder: Lad os forenes i bøn med Vanuatu og verden. 

Evige Gud, Gud som Vanuatu bygger på, vi beder dig om hjælp til at arbejde 
for fred i landene og i familierne. Vi lægger Vanuatus ledere og befolkning i 
dine vise hænder. Vi ønsker at stå op imod uretfærdighedens kræfter, der 
findes i vort land. Giv os autoritet over vore øer og vore lande. 

Vi beder om, at vi kan leve i enhed, kærlighed og fred på tværs af etniske og 
kulturelle forskelligheder – i Vanuatu og såvel som mange andre steder i 
verden. 

Alle: Forén os i kærlighed, fred og glæde. 

Vi tænker på mennesker, der bor, hvor cykloner, tornadoer og vulkanudbrud 
jævnligt rammer. Vi løfter de mennesker op for dig, som lider af en eller anden 
afhængighed. 

Alle: Almægtige Gud, beskyt vore samfund mod ulykker og lidelse. Lad 
menneskers sjæle blive helet og lad dem mærke kærlighed. 
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Fadervor: Vor Far, du …….. 

UDSENDELSE OG VELSIGNELSE 
Leder: Lad os tage imod Guds levende nærvær i vort eget liv og i vort 
fællesskab. Lad Gud vejlede og føre dig! Lad Ham genoprette og forny dit land. 
Lad Guds vilje ske i dit hus, ligesom den sker i himlen. 

Husk, når du går ud – alle, som hører Jesu ord og handler på dem, vil være 
som en vis person, og det hus vil modstå vandmasserne. Gå og byg dit hus på 
Jesu ord. 

Gå hjem med disse velsignelser i Jesu Kristi, vor Herre og Konges vidunderlige 
navn. 

Alle: Dette er vort stærke fundament – vi vil følge Jesus, som er vejen, 
sandheden og livet. Amen. 

Salme: 
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Hilsen fra bededags-partnerlande 

LITAUEN 
Kære danske bededagskvinder!  
Vi er privilegerede med jeres langtidshjælp! Takket 
være jeres hjælp er vi i stand til at holde seminarer og 
bibelstudie op til Bededagen.  
Vi håber meget, at I vil fortsætte, så vi fortsat kan 
støtte lokale grupper. Mange tak og mange hilsner til 
alle danske bededagskvinder.  
Må Gud velsigne os alle! 
På vegne af den litauiske bededagskomite, Kristina 
Ivanauskiene 

 

 
 
UKRAINE 
Vore kære bededagssøstre!  
I og vi er forenet gennem vores Herre Jesus Kristus. 
Tag imod gode ønsker og oprigtig taknemmelighed fra 
søstre i hele Ukraine.  
Hele verden er nu i gang med at forberede Bededagen 
2021. Gennem fælles bøn kommer vi hinanden 
nærmere. 
Vi håber meget, at Herren vil give os mulighed for at 
mødes til fælles forberedelse. 
Fred, alt godt, kærlighed, glæde og sundhed ønskes I 
af  
Ukraines Bededagskomite, Larisa Kostenko 

 

 

MALAWI:  
Kære alle danske bededagskvinder! 
TAK for al jeres gode hjælp til os i Malawi.  
På disse billeder gælder hjælpen kvinderne i 
landsbyen Mackenzie.  
Tak for jeres anstrengelser og kærlige hilsner til alle 
danske bededagskvinder med ønsket om Guds 
velsignelse for hver enkelt og jeres arbejde  
Esther Grant, formand for Bededagen i Malawi 
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Indsamlingsprojekt  2021: 

Apostolsk Kirkes projekt:  
Pilgrim House, et hjem for udsatte piger i Moldova  
Charlotte fortæller: 

Havelågen var låst med en stor kæde, og huset så forladt og tomt ud. Maling 
skallede af døre og vinduer, en spand frisk vand fra brønden på det faldefærdige 
trappetrin var det eneste livstegn. Avispapir var klistret for vinduerne, og det var 
umuligt at se, om der skulle være nogle hjemme.  
Den unge Maria bankede forsigtigt på ruden "Mor, hvis du er der så åbn døren" 
næsten hviskede hun. "Du må banke lidt højere, sagde jeg og gik hen mod døren 
med den pose mad, vi ville bringe ud til moderen før påske. Men Maria løb i stedet 
ind i mine arme og gemte sit ansigt, hendes spinkle skuldre rystede. "Jeg vil væk 
herfra, jeg ved min mor er der, men det er den mand, hun er med også.. lad os 
komme væk. Jeg vil ikke være her mere!”  
Vi satte os ind i bilen og jeg måtte endnu en gang trøste et ungt menneske, hvis håb 
om forandring i sit hjem var bristet, men også takke Gud for at Marie og ja, alle de 
andre unge piger i vores varetægt, er trygge og uden for fare i vores hjem. 

Moldova et smukt solskinsland i Europas hjerte, men også et land med stor fattigdom, 
brudte hjem og kæmpe migration. Det er i dag et land med en af de hurtigt krympende 
befolkningstal i verden. Stor alkoholisme og kendt for "export" af kvinder til sexindustrien. 
Pilgrims International er en kristen organisation ledet af Johannes og Charlotte (Apostolsk 
Kirke), som i over 20 år har arbejdet i landet og været involveret i menighedsplantning, 
humanitær hjælp, sommerlejre til børn og unge, og hjælp til unge piger i fare for at blive 
ofre for menneskehandel.  
Siden 2014 har de drevet et hjem (PILGRIM HOUSE) og kollegie for sådanne unge 
kvinder.  
I de år har over 30 unge kvinder fået 
langvarig hjælp. I dag bor der 10 piger i 
hjemmet. Hjælpen er både husly og 
omsorg, skolegang og 
videreuddannelse og ikke mindst 
mulighed for at lære Jesus at kende.  
Dagligdagen består af skolegang, 
husligt arbejde, introduktion i engelsk 
og støtte til at udvikle talenter og 
interesser og sport eller finde fritidsjob. 
Alle kommer fra sårbare hjem og 
megen tid bliver brugt til individuel 
coaching og støtte.  
Pilgrims International rækker også ud til landsbyerne med akut hjælp til unge piger i 
sårbare situationer, og tilbyder også her støtte til hele familien i form af hjælp til landbrug 
og skolegang. 
Pigerne hjælper til i missionens humanitære afdeling og er involveret i at bringe mad ud til 
ældre og har f.eks under corona krisen syet masker til hospitals- og plejehjemspersonale. 
En hel lille systue er opstået og også en Café er åbnet op, hvor pigerne lærer iværksætter 
principper og kan realisere deres evner. Mange af dem hjælper også til i kirkens søndags-
skole eller ungdomsarbejde og oplever at glæden ved at give, er større end ved at få. ... 
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Det er vores drøm at kunne starte et mindre bageri og hjælp fra jeres kollekt vil blive brugt 
til at give pigerne "hjælp til selvhjælp". Vores Vision er, at de unge piger fra PILGRIM 
HOUSE tager herfra med ressourcer, så at de kan skabe forandring i deres lokalsamfund 
og med bevidstheden om, at de er værdifulde og elskede.  
Som Maria så smukt sagde til morgenmaden forleden: ”Jeg ved, at Jesus elsker mig og 
beviset er, at jeg nu bor her og er i sikkerhed.” 
Tak, fordi I vil være med til at give til en ny og bedre fremtid for Moldovas unge kvinder. 
 

 

Indsamlingsprojekt  2021: 

Folkekirkens projekt: Barnets Blå Huse 
Barnets Blå Hus Slagelse,  
Barnets Blå Hus Vesthimmerland,  
Barnets Blå Hus Svendborg,  
Barnets Blå Hus Bornholm,  
Barnets Blå Hus Aalborg,   
Barnets Blå Hus Frederikshavn. 
Vi er et terapeutisk tilbud samt 
værested for børn fra familier med stof- 
eller alkoholmisbrug. 
I Barnets Blå Huse arbejdes der på at 
styrke børnenes modstands-dygtighed 
og evne til at tage vare på sig selv i den 
udsatte livssituation, de befinder sig i. 
Den primære indsats er rettet mod børnene, men indsatser hvor forældrene er involveret 
er en integreret del af huset og tilbuddet, og der arbejdes således med familie-dynamikker.  
Barnets Blå Huse er et sted, hvor man kan møde andre i samme situation. Man kan tale 
sammen, støtte hinanden og bygge nye venskaber. Vi tror på, at det er vigtigt, at man har 
mulighed for at dele stort og småt med andre og at leve sit liv i fællesskab. 
En stor og væsentlig del af indsatsen varetages af ressourcestærke frivillige. De byder ind 
med fx madlavning, kørsel, planlægning og afvikling af ture ud af huset. Frivillige er med til 
at skabe en særlig ånd i huset, hvor vi samles med et oprigtigt ønske om at være noget for 
andre.   
I Barnets Blå Huse tilbydes børnegrupper og andre terapeutiske forløb, hvor børnene får 
mulighed for at bearbejde traumer og udvikle redskaber og strategier til at mestre deres 
hverdagsliv bedre. Herudover tilbydes en række aktiviteter med terapeutisk effekt f.eks. 
sociale samværsaktiviteter, fællesspisning og udflugter, hvor børn og forældre har 
mulighed for at opleve og gøre erfaring med nye samværsformer. 
Målgruppen er børn i alderen 0-13 år, som lever i familier med rusmiddelproblematikker 
samt deres forældre.  
Barnets Blå Huse er et gratis tilbud, og børnene kan komme alene i huset eller sammen 
med deres forældre. 
Barnets Blå Huse er en del af Blå Kors Danmark og finansieres af socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen finansierer den behandlingsmæssige indsats. Vores indsats i forhold til 
sociale samværsaktiviteter finansieres via fondsansøgninger og gaver. ... 
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Vi vil derfor bruge de penge, vi måtte få fra jer, til vores 
sociale samværsaktiviteter.  
Af sociale samværsaktiviteter kan nævnes, at alle 
husene arrangerer udflugter i sommerferien fx til 
zoologiske haver, da sommerferien godt kan blive 
overordentlig lang for vores børn.   
Derudover holder hvert hus hvert år en julefest for 
børnene, deres søskende og deres forældre.  
Det er ofte i juletiden, det kan blive særlig hårdt.  
Ud over en hyggelig dag med fællesspisning, lege og 
julegodter ønsker vi også at give alle børnene en 
julegave og forældrene en julekurv.  
Med en gave fra Kvindernes Internationale Bededag vil 
nogle af disse tiltag også blive mulige i år.  
Blå Kors’ hjemmeside: www.blaakors.dk  
 

 
 

TAK 
fra Brødremenighedens Danske Mission 
Til Danmarks Økumeniske Kvindekomite 
På vegne af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) og Stjernebjerget (Star 
Mountain) på Vestbredden i Israel vil jeg gerne udtrykke vores store taknemmelighed og 
glæde over donationen på kr. 39.600 fra kollekten ved Kvindernes Internationale Bededag 
2020. 
Bag hjælpe- og rehabiliteringsarbejdet 
på Vestbredden for psykisk 
handicappede børn og unge står den 
verdensomspændende Brødrekirke, og 
vi har i BDM i en årrække haft den 
glæde fra dansk side at være 
støttepartner i dette vigtige arbejde.  
Derfor glæder vi os over at kunne 
formidle pengegaven direkte videre til 
det arbejde, der gøres på selve Star 
Mountain-centeret, men også til det 
opsøgende og udadrettede 
informations- og relations arbejde, der gøres i de lokale landsbyer på Vestbredden, hvor 
medarbejderne rækker ud til børn og unge med særlige behov. Flere steder afholdes 
gruppesamlinger med forskellige aktiviteter for børn og unge, hvor medarbejderne imens 
får mulighed for at snakke om hverdagen med både børnene og deres mødre.  
Star Mountain er pionerer indenfor feltet, hvor mennesker med fysiske og psykiske 
handicaps tilbydes et værdigt liv, og det omfattende diakonale arbejde drives på et kristent 
værdigrundlag i en palæstinensisk kontekst. Dels på centeret og dels i de omkringliggende 
byer.   ... 
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Ved hjælp af jeres donation får Star Mountain endnu bedre og nye muligheder for at lave 
gode aktiviteter i lokalområdet, til 
glæde og gavn for de mange børn 
og voksne, som har brug for hjælp 
og støtte. Med høj kvalitet i 
arbejdet, som jeres donation vil 
bidrage til, oplever vi i disse år, at 
det udadrettede arbejde spreder 
sig som ringe i vandet, og det 
forventes at kunne bistå op mod 
300 børn og deres familier i de 
kommende år. 

Endnu engang:  
Mange tak for beløbet og jeres støtte til Stjernebjerget! 
Med venlig hilsen 
BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION 
Martin Højgaard Jensen 
Indsamlings- & informationsmedarbejder 
 
 

TAK 
fra Det Danske Missionsforbund 

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til Danmarks Økumeniske Kvindekomite for den store 
donation (39.600 kr.) til Father´s Home Care Ministries i Ghana. 
Umiddelbart efter Kvindernes Internationale Bededag blev Danmark lukket ned pga. 
Covid-19. Vi har derfor ikke haft mulighed for, som planlagt, at besøge vore menigheder 
for at fortælle om børnehjemmet og indsamle en pengegave til det gode arbejde. Derfor 
lander jeres donation i en slunken pengekasse, og den får stor betydning for 
videreførelsen af det gode arbejde i Ghana.  
I et land med ca. 2 mio. gadebørn er der stort behov for gode børnehjem, og Father´s 
Home har da også modtaget fire 
nye børn i løbet af årets første fire 
måneder. 
Hvad corona-situationen får af 
betydning i Ghana, kan vi kun 
gisne om - jeg frygter, det vil 
betyde flere gadebørn og dermed 
øget pres på vore venner på 
Father´s Home. 
Så, igen, tak for jeres store hjælp 
til arbejdet.  
Kærlig hilsen Tina Jensen,  
koordinator i Ghana-udvalget,  
Det Danske Missionsforbund 
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Vanuatu 

  
Vanuatus flag blev officielt i 1980.  
Rødt står for folkets blod og for enhed, grønt 
for øernes frugtbarhed, og sort for folket.  
Det gule Y symboliserer solskinnet - øerne 
ligger som et Y i Stillehavet. 
En vildsvinestødtand symboliserer velstand 
og bregnebladene er tegn for fred. 

 
 Baggrundsstof om Vanuatu findes på www.kvindebededag.dk 
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Kunstværket på forsiden 

Kunstværket har titlen "Cyklonen Pam II 13.marts 
2015". Det er inspireret af kunstnerens egen 
erfaring, mens én af de mest intense og mest 
destruktive tropiske storme ramte Vanuatu.  
En mor i traditionel påklædning på øen Erromango 
bøjer sig over og beder for sit barn, mens bølgerne 
slår ind over hende. Palmetræet læner sig 
beskyttende ind over dem; de stærke rødder gør det 
i stand til at blive stående i den vilde vind.  
Mens cyklonen Pam stod på, søgte Juliette og 
hendes naboer ly i en container. De tilbragte natten i 
bøn; næste dag fandt de, at alt var blæst omkuld 
bortset fra en hytte bygget af palmetræer. De små 
kors i horisonten symboliserer dem, der døde.  
Dette maleri er ikke kun en gribende påmindelse om 
cyklonen 2015, men også om cyklonen Harold i april 
2020, som udslettede bygninger og ødelagde 

afgrøder på øen Espiritu Santo. Ødelæggelserne ramte endnu hårdere, idet staten var i 
undtagelsestilstand på grund af Covid-19 pandemien. 
 
 

Om kunstneren Juliette Pita  
Juliette Pita er for tiden den mest kendte kunstner i 
Vanuatu.  
Hun blev født i 1964 på øen Erromango, hvor der ingen 
skole er. Hun gik på kostskole på øen Tanna. Hendes 
talent blev opdaget tidligt, og takket være et 
familiemedlem blev hun i stand til at gøre sin skolegang i 
overbygningen færdig på øen Efate, hvor hun også nu 
bor. Hun var den første kvinde, der fik afgangseksamen 
fra Vanuatus Nationale Institut for Teknologi.  
I 1994 havde hun sin første udstilling i Paris; hun har 
udstillet i Sydney, Ny Caledonien og flere steder i Europa. 
Hun finder sine motiver både i den traditionelle kultur og 
fra livet i dag.  
Hun arbejder deltids som fabriksmaler af sarong’er, som hun sammen med sine billeder 
sælger til turister på cruisskibe i Port Vila. Hendes 3 børn og hendes niecer og nevøer er 
også kunstnere; de sælger billeder, så de kan betale deres skolepenge.  
Juliette havde aldrig forestillet sig at tjene penge på sine malerier, men hun stolede på, at 
Gud havde planer med hende. Hun giver de penge, hun tjener, til alle, der har brug for 
hjælp.  
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Opskrifter 

Kylling a la Denise 
(4 portioner) 
1 kylling på ca 1 1/4 kg 
salt 
peber 
2 spsk smør 
1000 g grønne vindruer 
1 dl piskefløde 
2 bananer 
100 g bacon 

Skyl og tør kyllingen. Skær den i portionsstykker og drys den 
med salt og peber. Smelt smør i en stegegryde og brun 
kyllingestykkerne over det hele. 
Gem nogle af druerne til pynt. Kom resten af druerne i en 
køkkenmaskine og kør et par sekunder og passer dem 
derefter gennem en si. Hæld druesaften i gryden og lad 
kyllingen simre under låg i ca. 30 minutter til den er helt 
gennemstegt. 
Anret kyllingestykkerne på et varmt serveringsfad - hold dem 
varme. Spæd stegeskyen med fløde og lad det koge et par 
minutter. 
Skræl bananerne og skær dem i halve og derefter midt over. 
Brun dem hastigt i smør. Steg baconskiverne sprøde. 
Hæld lidt af saucen over kyllingen. Pynt med bacon, halve 
druer og bacon. Server resten af saucen ved siden af. 
Som tilbehør kan serveres ris eller kartofler, samt en grøn 
salat. 

Tip: Opskriften på denne anderledes kyllingeret stammer fra Australien, hvor 
man ofte bruger frugt i maden, specielt i retter med fjerkræ.  
Kyllingen steges i druesaft og pyntes med banan, vindruer og bacon 

 
Sticky Toffee Pudding - Australsk daddelkage 
(8 personer) 
Daddelkage: 
2 dl friske dadler 
        - udstenede og hakkede 
1 tsk bagepulver 
2 dl kogende vand 
2 spsk smør 
2 dl brun farin 
2 æg 
3 dl hvedemel 
3 tsk bagepulver 

Daddelkage:  Bland dadler med 1 tsk bagepulver og 
hæld det kogende vand på - lad det stå lidt.  
Smelt smørret og det brune farin i en gryde.  
Rør æggene i gryden   
Melet blandes med 3 tsk bagepulver og sigtes i 
blandingen - vendes forsigtigt! Rør dadelblandigen i. 
Blandingen hældes i en smurt form (ca. 20x10cm eller 
en springform).  
Bages ved 180°C i 30-40 minutter. 

Toffeecreme: 
2 spsk smør 
2 dl brun farin 
1½ dl let pisket fløde 
½ tsk vanille 

Toffeecreme: Hæld alle ingredienser i en gryde og lad 
det koge op og simre i 5 minutter. Lad det køle lidt af 
inden servering.  
(Kan laves i forvejen og varmes op inden serveringen) 

Tip: Puddingen skæres i kvadrater og placeres på midten af en varm tallerken.  
Den varme toffee creme hældes over og der serveres flødeskum eller vanilleis til. 

 
Opskrifterne er fundet på dk-kogebogen.dk



16 
 

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, 2620 Albertslund  
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 
 
Lise Willer, 2720 Vanløse,  
Mobil: 21 78 89 36  
Danske Baptisters Kvindenetværk  
 
Lise Emming Weber-Hansen, 5270 Odense N 
Mobil: 24 47 74 05  
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  
 
Anni Pedersen, 7860 Spøttrup 
Mobil: 51 76 23 15  
Metodistkirken  
 
Beatrice Wittlinger, 4200 Slagelse 
Mobil: 50 12 28 44 
Metodistkirken 

CVR 29 67 66 31 


	” Byg på et stærkt fundament”

