Kvinder fra Slovenien leder os i bøn
Fredag den 1. marts 2019

” Kom, Alt er forberedt!”

Kvindernes Internationale Bededag
www.kvind1ebededag.dk

Kom, Alt er forberedt!
Først vil jeg sige jer alle sammen rigtig mange tak for jeres giverhjerte til de projekter, vi
samlede ind til i 2018! Det blev til i alt kr. 88.669,25, som nu er ude at arbejde rundt
omkring i verden. TAK! De penge gør en stor forskel for rigtig mange personer.
”Kom, alt er forberedt!” Det er da en kort og klar invitation. Ingen tvivl: alt er forberedt til
denne fest; det eneste, der mangler er mit svar og min deltagelse, så hvor svært kan det
være? Det er da bare om at sige ”ja, tak” i en fart, ikke også? Og invitationen gælder jo
ikke kun dig og mig, men alle. Men det er endnu ikke alle, der har hørt det,
så lad os være med til at give invitationen videre, så alle får mulighed for at
fyldes med Guds glæde nu – og også siden for at deltage i den himmelske
fest.
Jeg ønsker jer hver især i jeres lokale områder en Bededag under Guds
velsignende hænder i fællesskab med danskere, færinger, slovenere og
resten af jordens befolkning
Inge-Lise Lollike, formand for DØK
Jeg håber, vi ses til DØK’s 50 års jubilæum den 10. august kl. 10.30 - 17.00 i Odense!

Om kunstværket på forsiden
Jeg ønskede at vise to emner: Slovenien og bibelteksten til Bededagen.
Øverst på billedet ses kvinder i bevægelse i traditionelle, nationale dragter,
dækket med en hat lavet af kniplinger, en hverdagshat og et tørklæde. Det
halvrunde ornament med slovensk folkebroderi forestiller en tallerken eller et
bord med vores mest kendte nationale kage: potica. Druerne er fra forskellige
vinproducerende regioner.
Som tegn på kærlighed er bordet dekoreret med et farverigt hjerte lavet med
honning fra ”indfødte” Carniola bier, og en slovensk nellike. Under bordet ses
børn fra samfundets rand. De har hørt invitationen til fest. En hjemløs kvinde
bærer sit barn på armen, en blind kvinde med armene foran sig er ved at tage
et skridt fremad, en døv svarer ved at skifte position af sit hoved, en spastisk piges ufrivillige
bevægelser viser, at hun med glæde tager imod invitationen til festen.
Jeg har brugt farverne fra slovensk folkebroderi, rødt og hvidt. Den grønne baggrundsfarve
understreger det grønne Slovenien, marker og skove. De varme farver til børnene udtrykker
glæden over den hjertelige invitation til festen.

Om kunstneren Rezka Arnuš
Rezka Arnuš er født i 1953 i Slovenien i en bondefamilie med 7 børn. Hun
arbejdede hårdt for at nå til en uddannelse som fysioterapeut. På grund af
problemer med synet måtte hun stoppe med at arbejde som 46-årig; derefter
begyndte hun at male.
Hun maler og bor sammen med sin familie i Dolenjske Toplice. Hun er gift,
har to sønner og tre børnebørn. Hun elsker havearbejde, at cykle på tandem
med sin mand, madlavning, at lytte til bøger, hun synger i et kor, og har et
gymnastikhold hjemme hos sig selv.
I 2017 lærte hun Bededagen at kende, fordi hun blev inviteret til at deltage i kunstworkshop'en til
Bededagen 2019. Hendes syn er ved god belysning nede på 5% af almindeligt syn. Hun har haft
gode mentorer i de år, hun nu har malet; den mest kendte er Jože Kumer. Rezka's arbejde har
været udstillet på 20 særudstillinger og på over 200 gruppeudstillinger.
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KIB 1. marts 2019 ”Kom, alt er forberedt!” – Slovenien

Gudstjenesten.
Salme: Celebration – noder og tekst på hjemmesiden
Leder: Dober dan (= goddag; bruges morgen og eftermiddag). Dober vecer
(= god aften). Jeg har de varmeste hilsner fra Sloveniens kvinder til jer.
Slovenien er et af de mindste og yngste lande i Europa. I sin godhed har Gud
begavet os med naturlig skønhed: Panonia sletten, grønne bakker og skove og
høje bjerge – lige fra den mystiske Karst-underverden til kysten ved Adriater
Havet.
Kære søstre ”Kom, for alt er forberedt!” Lad os prise Gud sammen.
Salme: Celebration
Alle: Vi priser dig med lyden af vandfald og havets bølger for vores frugtbare
vingårde og marker, for vore grønne skove og snedækkede tinder.
Leder: Jesus Kristus, Guds Søn, hvis ord udvirker undere iblandt os, du
inspirerer os til kærlige handlinger.
Alle: Vi priser dig i naturen, i landsbyer og i byer, i fuglenes sang og vilde dyrs
kampleg med lyden fra orgel, harmonika, guitar og citer.
Leder: Helligånd, med dine gaver bringer du os sammen i enhed på trods af
vore forskelligheder.
Alle: Vi takker dig for fællesskabet, som du bygger op i os og imellem os. I
dine hænder lægger vi de unges fremtid, familiernes håb og accepten af vore
ældre.
Leder: Du Gud, som byder os velkommen, har i kærlighed forberedt et bord
med plads til os alle, og du inspirerer os til at åbne vore hjerter og vore hjem
for dem, der endnu ikke er med omkring bordet.
Alle: Vi priser og takker dig og forkynder kærlighedens rige i vor Herre, Jesu
Kristi navn.
Salme:
KVINDESTEMMER:
Leder: Lad os lytte til nogle slovenske kvinders erfaringer. Lad os sammen
med dem reflektere og bede. Lyt først til Marjeta, som blev født ved slutningen
af Anden Verdenskrig, da hendes land var en del af Jugoslavien, en marxistisk,
socialistisk republik.
Marjeta: Jeg hedder Marjeta. Min mor, som lige var blevet enke, og min
bedstemor lærte mig at bede – de delte deres tro med mig. Dengang var vores
land socialistisk-kommunistisk. Religiøse mennesker blev regnet som anden
rangs borgere, og da jeg sluttede min skolegang, kunne jeg ikke få nogen
studiehjælp, og jeg havde ingen økonomiske resurser, som kunne hjælpe mig
til at studere. Jeg rejste udenlands, ligesom mange andre dengang. Jeg fandt
et job i Schweiz, men jeg følte tydeligt, hvordan man så på fremmed
arbejdskraft. Efter vores pensionering vendte min mand og jeg hjem til
Slovenien. Jeg er meget lykkelig over, at vi blev accepteret i vores oprindelige
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menighed. Jeg prøver at dele min glæde gennem frivilligt arbejde i
menigheden, og også ved at deltage i Kvindernes Internationale Bededag.
Leder: Vi slovenere har erfaret, hvad det vil sige at være flygtninge og
migrantarbejdere.
Da Anden Verdenskrig sluttede, måtte mange forlade deres land, enten fordi
de var imod kommunismen eller for at finde arbejde udenlands, så deres
familier kunne overleve. Vi må tilstå, at vi efterhånden glemmer denne
erfaring, når det kommer til holdninger til andre, der har måttet forlade deres
ødelagte huse på jagt efter fred og et bedre liv.
Alle: Nådige Gud, tilgiv os, når vi ser uretfærdigheder og tier stille..
Salme:
Leder: Lad os lytte til Mojca, en ung kvinde, som voksede op i staten
Slovenien, der dannedes lige efter uafhængigheden i 1991.
Mojca: Jeg hedder Mojca. Jeg er 34 år. Jeg var i stand til at studere, da tredje
trin (videregående uddannelse) er gratis i Slovenien. Da jeg var 21 blev jeg
forelsket, og jeg blev gravid, men min kæreste forlod mig. Det var meget
vanskeligt at fortsætte studierne, men min familie støttede mig. Jeg var blandt
de bedste i klassen. Jeg tog hånd om mit barn, og jeg fik et barn mere
sammen med min mand, som accepterede min første søn som sin egen. Jeg er
forsker på et videnskabeligt institut. Jeg ville ønske, at balancen mellem
familieomsorg og arbejde ville være bedre for familier og mindre begrænsende
overfor kvinder i arbejde. Trods fuld ligestilling, må kvinder stadig bære
dobbelt byrde.
Leder: Vi takker for alle disse kvinder, som kom over alle barriererne ved at
opdrage deres børn midt i modgang. Vi takker dig, Gud, for fællesskaber, der
omgiver kvinder og børn med kærlighed.
Alle: Tak, kærlige Gud.
Leder: Lad os lytte til Marija, en 80-årig kvinde, der bor ude på landet.
Marija: Jeg hedder Marija; jeg er allerede over 80, og jeg bor sammen med
min søns familie. Min søn og svigerdatter har ikke noget arbejde. Min lille
pension fra mit arbejde på fabrik er, hvad vi har at leve af. Vi dyrker selv alt,
hvad vi skal bruge på vores lille gård. Min nabo bor i et stort hus, som hun ikke
længere kan klare; heller ikke gården kan hun klare. Hendes børn er flyttet til
byen for at finde arbejde.
Leder: Mange steder får aldrende forældre og ældre mennesker ikke den
omsorg og opmærksomhed, de fortjener. De føler sig isolerede og mangler
opmuntring og fællesskab. Vi burde udvikle fællesskaber på tværs af
generationer. Vi er taknemmelige for vore bedsteforældre, som har hjulpet os
med at holde vores kristne tro levende.
Alle: Tak, omsorgsfulde Skaber.
Leder: Lad os lytte til en 40 årig mor til to børn. Hendes familieliv har været
præget af alkoholmisbrug i mange år.
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Ema: Jeg hedder Ema. Jeg er født i en familie med meget alkoholmisbrug. Min
far var ofte fuld og voldelig, og min mor drak også. Jeg svor, at mine børn
aldrig skulle lide sådan; det er derfor, jeg aldrig drikker alkohol. Jeg blev gift,
og vi byggede os et hus. Vi har to børn i skolealderen. Så blev min mand
arbejdsløs, fordi hans firma gik konkurs, og han begyndte at drikke. Han blev
voldelig mod mig og børnene. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne
ikke lide at tage børnene hjem til en fuld far, selvom han var meget glad for
dem, når han var ædru. Når han var ædru lovede han mig næsten alting, men
han ville ikke indgå aftale om at få hjælp. Jeg beder til Gud om, at han må se
sin afhængighed i øjnene og om, at Gud vil hjælpe os til et bedre liv.
Leder: Vi har vist ligegyldighed overfor de negative følger af alkohol i vore
egne liv. Sommetider er det årsag til, at børn og kvinder bliver ofre for vold. Vi
beder for de unge mennesker, der ligesom voksne, bruger alkohol for at
dæmpe følelser eller for at klare lidelser. Herre, vi beder dig for alle familier,
som er plaget af alkoholisme og alkoholmisbrug. Må alle høre og med glæde
modtage indbydelsen til din fest.
Alle: Gud, åben vore hjerter, gør os mere medfølende og forstående.
Leder: Lad os lytte til Natasha fra gruppen af den etniske minoritet Roma’er:
Natasha: Jeg hedder Natasha, jeg er 46 år, gift og har to børn. Jeg er roma.
Som barn boede jeg sammen med min kærlige familie i en roma landsby.
Begge mine forældre havde arbejde, så de kunne på alle måder sørge godt for
os og vi kunne få en god uddannelse. Vores roma landsby var fuldt accepteret
af det store fællesskab rundt om os. Jeg har næsten aldrig mødt afvisning pgra
min etnicitet. Men min families oplevelse er ikke fyldestgørende for den sociale
og økonomiske situation for romaerne i Slovenien eller i Europa. Mange lever
under utålelige livsvilkår, uden rindende vand og elektricitet i deres huse.
Adgang til skoler er begrænsede og ofte mobbes og ekskluderes roma børn i
skolen. De er ikke i stand til at få en god uddannelse, og det har indflydelse på
deres muligheder for at få et arbejde, der ville kunne løfte deres familie ud af
fattigdom.
Leder: Gud, vi tilstår, at den sociale udelukkelse i vores samfund er almindelig
udbredt. Vi har svært ved at acceptere anderledeshed; vi tror, at vores måde
at leve på er målestokken for, hvordan alle skulle leve, og vi er meget hurtige
til at ekskludere.
Alle: Herre, forbarm dig over os.
Leder: Tak, Gud, for dem, der lærte af Jesus at være respektfulde og åbne, så
de ikke låser etniske minoriteter, handicappede og asylansøgere fast, men er
med til at de kan udvikle selvværd.
Alle: Kærlige far, stå os bi i vore anstrengelser.
SYNDSBEKENDELSE OG BØN OM TILGIVELSE:
Leder: Vi bekender vore fejl, nådige Gud. Der er så mange, at vi ikke engang
kan tælle dem. Gud, vi er dine elskede børn, se vore tårer og angeren i vore
hjerter! På grund af din tilgivelse tør vi håbe på en ny dag, hvor vi vil indgå i
relationer bygget på retfærdighed, fred og kærlighed.
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Salme:
GUDS ORD:
Leder: Lad os, mens vi på den ene side reflekterer over vort forhold til Gud og
på den anden side vores forhold i vort fællesskab, høre Jesu lignelse fra Lukas
14, 15-24 om det store gæstebud:
Prædiken eller refleksion (se spørgsmål til refleksion ved ideforslag side 14)
Salme: (evt. solo) Come along, the feast is ready
INDSAMLING:
Omtale af projekter og indsamling
TAKKEBØNNER:
Leder: Gud vi takker dig for det slovenske folk, som har overvundet mange
vanskeligheder igennem historien og stadig er stærke. Hjælp dem at være
åbne overfor andre og tage imod dem, der kommer til dem i nød.
Kor:
Ung kvinde: Gud, vi takker dig for alle lande, som opbygger demokratiske
samfund. Må det ske på tværs af fællesskaber, hjem og nationer. Hjælp os at
være solidariske med hinanden jorden rundt.
Kor:
Leder: Gud, vi takker dig for, at du vil hjælpe os med at dele, så alle kan få
nok at spise, få adgang til sundhedsvæsenet og til social sikkerhed. Hjælp os
at være opmærksomme på de åndelige behov hos mennesker omkring os og
hjælp os at støtte dem, der står i vanskelige situationer.
Kor:
Student: Gud, vi takker dig for gratis uddannelse og for mulighed for at
studere udenlands. Vi beder om at landets ledere vil sikre børns rettigheder,
og hjælpe dem, der må flytte for at få uddannelse. Må deres uddannelse føre
til jobs, så der kan blive en fredelig fremtid i vore lande og familier.
Kor:
Pige: Gud, vi takker dig for bedsteforældre, som støtter de unge familier ved
at tage hånd om børnebørn og ved at dele deres tro med dem. Hjælp os med
at drage omsorg for de ældre i vort samfund, med at være gode mod dem på
plejehjemmene og i vort nabolag.
Kor:
Leder: Gud, vi takker dig for stemmen og vidnesbyrdet fra mindretallet. At
kaldet om retfærdighed og inklusion må blive hørt i regeringerne. Hjælp
flygtningene og migranterne blandt os. Hjælp os at følges med de fattige, de
blinde, de lamme og andre handicappede. Må vi altid høre deres råb!
Kor:
Ung kvinde: Gud, vi takker dig for at hjælpe os med at øge økumeniske
forbindelser og samarbejde, så vi kan lære at respektere vore forskelligheder
og opdage, hvor meget vi bliver beriget ved disse forbindelser.
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Kor:
Leder: Gud, vi priser dig for din stående invitation til din fest. Jesus, vi takker
dig for at være centrum for vort fællesskab her og vort fællesskab jorden
rundt. Vi takker dig også for bededagsbevægelsen. Tak, at vi i dag sammen
med alle samlet om Bededagen kan finde styrke til at gå ud og dele de
slovenske kvinders omsorg, håb og glæder.
Kor:
Alle: Gud, du er den, der inviterer os; du bringer os til det samme bord og
leder os på livets og håbets sti. I dine øjne er vi betydningsfulde; du har kaldet
os ved navn. Som dine elskede børn beder vi Fader vor …
UDSENDELSE:
Gode Gud, hjælp os
at respektere menneskelivet
og at acceptere det som enestående.
Hjælp os at respektere vor naturs undere
og at beskytte dem af al vor magt,
og gensidigt støtte hinanden
på frihedens, retfærdighedens og fredens sti
som ligeværdige medlemmer af din familie.
VELSIGNELSEN:

Salme:

Tid:
Sted:

10. aug. 2019 kl. 10.30 - 17.00
Sankt Hans Kirkes menighedslokaler
Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C
(lige overfor stationen)
Talere:
Laurence Gangloff, verdensformand for Bededagen
Ellen Margrethe Gylling, sogne- og indvandrerpræst
Pris:
kr. 250,- Betales på Reg.nr. 9570 kontonr. 0012670060
eller MobilePay: 51762315
Tilmelding og betaling: senest d. 1. juli 2019 til
Anni Pedersen, mobil 51762315
eller annigretepedersen @ gmail.com
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Indsamlingsprojekterne
Katolsk indsamlingsprojekt 2019/Tanzania
Det var mangel på rent vand og uoverskuelig fattigdom, sygdom og mange
forældreløse børn, der mødte den lille gruppe Elisabethsøstre, da de i 2011
ankom til Maganzo i Tanzania, Østafrika.
De begyndte missionsarbejde og oprettede
sundhedsklinik med nødambulance og
kæmpede mod malaria, aids, tuberkulose,
underernæring og en lang række andre
sygdomme - listen var nærmest
uoverskuelig!
For at oprette et velfungerende
sundhedscenter, måtte man som starte med
at få gravet brønd og få indlagt elektricitet.
Men vand og elektricitet klarer ikke
opgaverne alene. Børnene - heraf en del forældreløse - måtte have tøj, mad,
skolegang... og det var her de store opgaver ventede.
Et dagligt varmt måltid foregår udendørs
siddende på et lille tæppe, skolegangen
foregår siddende på gulvet. Alligevel
arbejder søstrene ihærdigt på at få kontakt
med omegnens børn for at give dem en
skolegang - men for tiden uden bøger, uden
møbler - så de kan vokse op, sunde og
raske med en basis i de kristne værdier og
en uddannelse, så de forhåbentlig kan finde
deres vej i voksenlivet.
Sr. Miriam, Elisabethsøster i København, har besøgt sundhedscentret i
Maganzo februar 2018 og har ved sin hjemkomst berettet om fremskridt, men
også om hårdt arbejde. Hun fortæller, at for tiden arbejder man især på at
udbygge centret med bygninger til
børnehave og fritidshjem. Børnene
kommer flere gange om ugen. Søstrene
besøger børnenes familier, men også
andre familier i omegnen. De medbringer
tøj, legstøj, mad og lignende
fornødenheder. Øverst på søstrenes
ønskeseddel står dog bygning af hus, der
kan rumme indendørs aktiviteter. Det er
så småt igang!
På længere sigt er det store ønske, et børnehjem med eftertryk på HJEM!
Grundstenen er lagt, men den økonomiske basis mangler!!!
Det er her vi kan hjælpe!!!
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Beskrivelse af projekt til ansøgning om DØK-kollekt
I Rwanda har baptistkirkens Kvindenetværk i Danmark startet et projekt med
small business i 22 kvindegrupper i samarbejde med baptistkirken i Rwanda AEBR. Der er 1 gruppe i en menighed. Projektet hedder Dukore - vi arbejder.
Disse grupper har hver beskrevet en ide til small
business. Det kan være husdyrhold af eks geder,
høns eller grise. Det er dyrkning af ananas og
majs, champignons m.m.
Hver gruppe har modtaget støtte på 2 gange 1000
kr, og de har etableret en bestyrelse med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. De har
oprettet en konto med hjælp fra menighedens
præst, og de fleste grupper har udover selve
projektet oprettet spare-lånegruppe, hvor de
indbetaler et lille beløb hver måned, som
medlemmerne i gruppen kan låne af mod en
beskeden rente.
For at styrke grupperne, har vi afholdt
træningsseminarer, hvor 2 kvinder fra
hver gruppe har modtaget undervisning i
pasning af husdyr, dyrkning af
køkkenhaver m.m.
Kvinderne i grupperne fortæller, at de
gennem Dukore projektet har mulighed
for at skabe sig en lille indtægt til
familien, så de kan betale sygesikring til
deres børn, købe skoleuniformer mm. De
fortæller, hvordan det at mødes i
grupperne styrker dem fordi de deler deres liv med hinanden, de støtter
hinanden ved sygdom, de hjælper hinanden og de beder sammen.
En stadig udfordring for mange er, at deres
dyr bliver syge og dør, eller at deres jord
ikke bliver dyrket hensigtsmæssigt. Vi
ønsker derfor at uddanne kvinderne
yderligere gennem træningsseminarer. Vi
kan for de penge DØK-kollekten indbringer,
afholde yderligere 2 træningsseminarer
med deltagere fra alle 22 grupper og på
den måde øge kvindernes muligheder for at
skabe en lille men stabil indtægt til sig selv
og deres familier.
1 seminar koster omkring 16.000 kr
På Kvindenetværkets vegne
Lise Emming Weber-Hansen
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Vore bededagspartnere Litauen, Malawi og Ukraine
får hvert år en lille økonomisk håndsrækning fra os; det skal de også have i år.
Ligeledes sender vi 5 % til hovedkontoret i New York til hjælp med de mange udgifter,
der er forbundet med at få materialet ud til de mere end 170 lande, der afholder
Bededagen hvert år.

Hilsen fra Litauen
Vi litauiske bededagskvinder sender jer danske
bededagskvinder mange kærlige hilsner med
tak for jeres fortsatte støtte – både økonomisk
og i bøn
Kristina Ivanauskiene og Audrone Dauksaite

Hilsen fra Malawi
Når vi holder vore møder, har vi vores
"uniform" på for at vise enheden i vores
Herre, Jesus Kristus.
Alle i Malawi kender os på grund af vores
"bededagsuniform".

Også når vi er på hospitaler og i
fængsler for at dele basale ting ud til
mennesker der, har vi vores "uniform"
på.
Det ene billede er fra fængslet i Dedza.
Vi sender mange hilsner til vore søstre i Danmark fra Malawi,
Esther Grant, formand for Bededagen i Malawi
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Hilsen fra Ukraine
Kære danske søstre!
Vi er meget glade for at sende jer vore
hilsner og udtrykke vores taknemmelighed for jeres stabile støtte af
Bededagen i Ukraine. Takket være
Bededagen føler vi os som en integreret del af den kristne verdensfamilie, og
vi lærer forskellige landes liv og kultur
at kende. Vi er meget glade for at
kunne slutte os til vore søstre ud over
hele jorden i fælles bøn for et bestemt
land med dets problemer, og også for
at bede for jer og jeres land.
Vi er heldige at være jeres
bedepartnerland, fordi det er jeres
økonomiske støtte, der sætter os i
stand til at afholde vores årlige
weekend for kvinder fra forskellige
kirkesamfund - og her finde og give
inspiration videre. Det er også virkelig
dejligt, når der kan komme kvinder på
besøg fra jer! Det hjælper os også.

Vi ønsker jer Guds velsignelse
For Bededagen i Ukraine: Larisa Kostenko og Liudmyla Potupeiko

Tak for kollekt til Pipal Chhaya
Fra Metodistkirkens Indiensarbejde vil vi gerne takke
for modtagelsen af kr 35.470,- fra Kvindernes
Internationale bededag.
Pengene rækker langt i New Delhi.
Arbejdet for bedre forhold for unge piger fortsætter og
udvides. Flere får hjælp til skolegang og uddannelse i
syning og basal sundhed.
Tusind tak
Shanti Digebjerg,
for Indiens Venner/Metodistkirken
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Tak for kollekt 2018
Frelsens Hæri startede i Nuuk august 2012. Efter et halvt år, hvor man
lånte sig frem i beboerlokaler o.lign. fik man i februar 2013 sine egne
lokaler i et lejet hus.
Frelsens Hær i USA West gav i foråret 2015 et generøst bidrag, som
muliggjorde anskaffelse at eget hus, som var ca. dobbelt så stort som det lejede.
Fra man første gang fik adgang til egne lokaler i 2013 og frem til nu har den største
del af arbejdet rettet sig mod hjemløse og udsatte familier.
I foråret 2015 var der et gennemsnit på små 35 personer til stede ved vores Åbent
Hus arrangementer, som her er kendt som Williams Café. Da vi flyttede i nye lokaler
pr. 1. august 2015 steg antallet af brugere og det er det fortsat med således at vi i
foråret 2018 havde et gennemsnit på over 80 brugere pr. åbningsdag (4 dage
ugentligt).
Vi holder gudstjenester hver anden søndag med
gennemsnitlig ca. 40 deltagere. Folk er meget åbne
overfor det åndelige, men skridtet fra at være
mødebesøgende til at være en del af en menighed er stor.
Vi beder dagligt om at folk må få lov til at opleve Jesus,
som deres personlige ven og frelser.
1 gang om måneden holder vi Kreativ Gudstjeneste for
børn og deres familie. Udfordringen her ligger i, at de
fleste af børnene ikke forstår dansk og at vi desværre ikke
forstår grønlandsk. Derfor må vi arbejde med en af
forældrene som tolk, hvilket selvfølgelig gør det til en
længere proces at komme ind på livet af børnene, men Gud er altid større og med
små skridt går vi i den rigtige retning.

I oktober 2017 havde vi besøg af et filmhold fra Frelsens Hærs internationale
hovedkvarter i London. Denne film på en lille halv time viser et rigtig godt billede af
vores hverdag her. Man kan se filmen på vimeo.com/265141296
Med det gode bidrag fra DØK kan vi være med til fortsat at gøre en forskel i vores
folks liv.
Qujanaq
Helle og Kurt Pedersen
majorer/ledere af Frelsens Hæri, Nuuk
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Slovenien
Baggrundsstof om Slovenien findes på www.kvindebededag.dk

Sloveniens flag består af tre
lige brede vandrette striber i
farverne hvid (øverst), blå og
rød, med Sloveniens rigsvåben.
Rigsvåbnet er et skjold, der
viser Sloveniens højeste bjerg,
Triglav, sammen med to
bølgende blå streger, som
repræsenterer Adriaterhavet.

World Day of Prayer: 100 år - Stort Tillykke!
Tanken om en fælles bededag går så langt tilbage som til 1887, da kvinder
fra den presbyterianske kirke i Amerika blev kaldt sammen for at fastsætte
en bestemt dag, indviet til bøn for hjemme-mission. Forslaget blev godt
modtaget, og på grund af den store interesse, der udvistes, blev det
bestemt at afholde en sådan hvert år.
Tre år senere tog to baptistkvinder med verdensvision initiativet til en
bededag for ydre-mission. Gennem nogle år tiltog interessen for begge
bededage, og andre kirkesamfund tog idéen op. I 1900 bestemte man at
udvide bededagen til to dage – en for hjemme- og en for ydre-mission. I
flere år blev disse bededage afholdt hver for sig, men i 1919 blev man
enige om en fælles bededag – den første fredag i marts – for både
hjemme- og ydre-mission.
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Ideforslag til gudstjenesten:
Et bord med en hvid dug som på en gård. På bordet er:
o brød (belokranska pogaca); lav forskellige former, først og fremmest et kors.
Brødet kan lægges i en kurv
o vin i en keramik kande (majolica). Slovenien producerer vin
o vand
o salt; Slovenien producerer salt ved kysten, i Piran saltpanden
o keramik skåle
Læserne kan sidde rundt om bordet, som udtryk for fysisk fællesskab.
Forskellighed i alder og baggrund i det pågældende fællesskab anbefales.
En vase, der indeholder nelliker og rosmarin, fordi dette er en fest, en banket.
Hvis man ikke kan skaffe røde nelliker, så lav dem af crepepapir; de kan senere
deles ud under indsamlingen af kollekten.

Spørgsmål til refleksion:
Vi foreslår, at I benytter jer af Rezka Arnus’ kunstværk.
Maleriet reflekterer over invitationen givet til mennesker i
samfundets udkant/i randen af samfundet. Læs kunstnerens
forklaring og biografi for at forstå maleriet. Fokus er på
invitationen ”Kom, alt er forberedt!” Uanset undskyldninger er
bordet klar og åbent selv for dem, der ikke var inviteret i første
omgang. Guds hus skal fyldes med glæde og nærvær, skal dufte
af mad, skal fyldes med samtaler. Døren til Guds hus er åben ud
imod gaderne. Du skal bare komme – her er plads til dig. Lad os
danne og styrke fællesskabet rundt om Guds bord.
Vi foreslår, at der er et par spørgsmål til refleksion. Reflekter i stilhed, og del
derefter med den der sidder ved siden af dig.
o Kan du forestille dig, hvordan værten følte, da alle de inviterede sagde, at de
havde vigtigere ting for end at deltage i festen?
o Har du oplevet at få nej på en tidligere accepteret invitation? Hvad følte du?
o Forestil dig, at du var en af de to eller tre oprindelige gæster, som ikke havde
afvist invitationen. Da du kommer ind i huset er det fyldt med fremmede
mennesker. Hvem er de ind i din kontekst? Ville du stadig komme indenfor og
nyde det uventede selskab? Jesus prædikede de gode nyheder ved at spise
sammen med forskellige mennesker. I det jødiske samfund – og mange andre
steder også i dag – betyder det at spise sammen ”at være ét med dem, man
spiser sammen med”.
o Hvordan ville du placere et bord og invitere ”Kom, alt er forberedt”. Hvem er
de mennesker på gaderne, som du vil vise gæstfrihed?
o Hvordan ville du forberede en fest for de fattige, de blinde, de lamme og andre
handicappede (Luk. 14,13) velvidende, at de er Guds elskede børn?
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Cevapcici – krydrede frikadeller fra Balkan
Cevapcici er Balkans svar på frikadellen, og der er sikkert lige så mange opskrifter, som der er
husmødre. De kan krydres på mange måder, men hvidløg er obligatorisk!
Fælles for alle varianter er, at det er en krydret oksefars og/eller lammefars, som steges/grilles og
serveres med hakket rå løg, ajvar og hvad man ellers kan finde på.
Ajvar ligner ketchup, men er en rød pasta (relish) med rød peber og aubergine som
hovedingredienser, og i det tidligere Jugoslavien serveres den til alle grill- og stegeretter.
Der er milde og stærke varianter, og ajvar kan købes i mange indvandrerbutikker.
Ingredienser:
½ kg hakket okse og/eller lam
¼ finthakket løg (kan også rives)
1 æggehvide
3-4 pressede fed hvidløg
hakket persille (her er variationsmuligheder!)
salt
peber
et par dråber Tabasco (eller cayennepeber eller…)
Rør farsen og lad den hvile en time eller to i
køleskabet. Form farsen til “fingre” og steg dem på
en hed pande, grillpande eller grill. Æggehviden er
med til at give de stegte cevapcici en spændstig
konsistens, man ikke genfinder i en hakkebøf.
Serverer gerne med hakket rå løg, ajvar, råstegte kartofler og en enkel grøn salat med
olie/eddikedressing.
(opskrift fra mad.sitestory.dk)

Vesnas æblekage
4 æg
200 g smør
7-8 spsk sukker
4 spsk creme fraiche
2 tsk bagepulver
1/3 tsk natron
1 tsk vaniljesukker
5 spsk hakkede valnødder (150-200 g)

Æblesirup:
3 skrællede æbler
sirup eller 2-3 spsk honning
2-3 tsk sukker
4 dl vand
Æbler, sirup/honning, sukker og vand
koges i ca 10 minutter og køles derefter af.

10-12 spsk hvedemel
Æg og sukker piskes, derefter tilføres de andre
ingredienser, røres sammen og hældes i en
kageform beklædt med bagepapir.
Bages ved 180° C i 40-45 minutter.
Når kagen er kold, lægges æblesirup ovenpå og et lag valnødder (100 g) og derover
jordbærbudding (jordbær pulver/budding røres ud i koldt vand først, derefter i kogende vand og
røres i 2 minutter). Den hældes over kagen og står et par timer på køl eller et koldt sted for at
stivne.
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Danmarks Økumeniske Kvindekomite
www.kvindebededag.dk
Inge-Lise Lollike, 2640 Hedehusene
formand@kvindebededag.dk
Mobil: 50 85 02 90
Den Danske Folkekirke
Ellen Hedelund, 5210 Odense
Apostolsk Kirke
Sissel Madsen, 5792 Årslev
sekretaer@kvindebededag.dk
Mobil: 61 65 48 08
Brødremenigheden
Bededagstekster fås hos sekretæren
Lene Bræstrup, 5700 Svendborg
Metodistkirken
Marianne Plum, 2100 Kbh. Ø
Den Danske Folkekirke

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

Kate Skovgaard Nielsen, 4350 Ugerløse
Den Danske Folkekirke
Lene Johnson, 8260 Viby J
Den Danske Folkekirke
Birthe Engslund, 7200 Grindsted
Det Danske Missionsforbund
Anna Lundtoft, 5250 Odense SV
Det Danske Missionsforbund

Birthe Dueholm, 7330 Brande
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab

Helle Østergreen-Johansen, 2200 Kbh. N
Den Katolske Kirke

Lise Willer, 2720 Vanløse
Danske Baptisters Kvindenetværk

Jytte Hansen, 2100 Kbh. Ø
Den Katolske Kirke

Lise Emming Weber-Hansen, 5270 Odense
Danske Baptisters Kvindenetværk

Kirsten Gubi Kristensen, 6070 Christiansfeld
Brødremenigheden

Inge Lise Larsen, 8653 Them
Frelsens Hær

Anni Pedersen, 9900 Frederikshavn
Metodistkirken

Fritz Kristiansen, 8300 Odder
kasserer for DØK
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