Kvinder fra Zimbabwe leder os i bøn
Fredag den 6. marts 2020

”Rejs dig! Tag din båre og gå!”
Kvindernes Internationale Bededag
www.kvindebededag.dk
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Rejs dig! Tag din båre og gå!
Først og fremmest vil jeg sige jer tusinde tak for jeres engagement og generøsitet i det
forløbne år, 2019. Der blev i alt samlet kr. 103.044,25 ind til de gode projekter og nu er de
penge ude i den store verden og arbejde. De penge gør en stor forskel for rigtig mange
mennesker.
”Rejs dig! Tag din båre og gå!” Jesu ord til den lamme mand ved Betesda Dam er fyldt
med håb. De ord inspirerer os og gir os styrken til at vende blikket bort fra os selv og turde
tro på, at vi hver især har noget at bidrage med. Uanset hvor såret og ituslået, vi har følt os
– og måske oplevet håbløsheden på tæt hold, så ønsker Jesus at hele os og give os en ny
fremtid i bytte for det gamle, skamfulde og smertefulde liv.
Når vi ser hen på Kristus og lader Ham være ledestjernen i vort liv, får
vi kræfter til at rejse os op og gå i aktion for at handle til gavn for vore
medmennesker.
Med ønsket til jer alle hver især i jeres lokale områder om en velsignet
Bededag i fællesskab med danskere, færinger, folk fra Zimbabwe og
resten af klodens befolkning,
Pax et Bonum!
Ellen Margrethe Gylling, formand for DØK

Nonhlanhla Mathe’s forklaring til billedet på forsiden
Billedet viser folks liv i samfundet. Øverste baggrund fra højre
mod venstre repræsenterer overgangen fra en mørk fortid til
en lys fremtid med en lykkeligere og lovende tid for landet.
Den nederste komposition viser kærlighed, lægedom og
forsoning inspireret af John. 5,2-9a. Vegetationen
præsenterer den potentielle produktion, da landets økonomi
er baseret på landbrug.
Jeg maler abstrakte og halvabstrakte billeder med mange
blandinger og slutter oftest med farverige strøg. Jeg er meget
inspireret af folks liv, den måde de relaterer til hinanden, og den måde de anskuer ting på. Jeg
fokuserer mest på kvinder, da jeg selv er kvinde. Værket udstråler også kvinders kraft

Om kunstneren Nonhlanhla Mathe
Nonny Mathe er født i Zimbabwe og virker der som kunstner. Hun
studerede kunst og håndværk sidst i 90’erne og har nu arbejdet med
kunst i mere end 15 år.
Hun har haft gruppeudstillinger på Zimbabwe’s Nationalgalleri og på
Bulawayo’s Nationalgalleri. Hun har haft udstillinger i Botswana,
Namibia, Mosambique, Sydafrika og i Danmark på Christa Tribal og
Modern Art Galleri.
Hendes første soloudstilling var på Bulawayo’s Nationale Galleri.
Hendes anden udstilling var på ”Den Dansende Fisk Galleri” i Madi a
Thayha. Hun har modtaget en pris som den bedste kvindelige kunstner i
”Visuel kunst” i Bulawayo. For tiden har hun en gæsteudstilling på
Nationalgalleriet i Bulawayo.
.
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KIB 6. marts 2020 ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” – Zimbabwe

Gudstjenesten.
Der spilles musik, mens én bærer en bibel opslået på Johs.5,2-9 til alteret. En
anden bærer en stråmåtte til alteret. 3 piger bærer lys, der repræsenterer
kærlighed, fred og forsoning. Lysene bæres til alteret og tændes.
Velkomsthilsen:
Leder 1: Kvinderne fra Zimbabwes bededagskomite inviterer jer til denne
gudstjeneste. Bededagen fejres over hele Zimbabwe i mange kirker, på
universiteter, af organisationer og skoler.
Zimbabwes befolkning byder jer velkommen. Zimbabwe betyder ”stenhus”. Vi
hilser jer på Shona folkets sprog: kwaziwai (kwuz-WHY) og på Ndebele folkets
sprog: Salibonani (sah-li-bo NA-nee). Lad os hilse på hinanden.
Salme:
Lovprisningsbøn:
Leder 1: Vi byder dig, fredens og frihedens Gud, velkommen i vor midte.
Leder 2: Vi priser dig for din kærlighed, som overgår al forstand.
Leder 3: Vi priser dig for den, du er nu og altid vil være.
Alle: Du er fantastisk Gud.
Leder 1: Skaber-Gud, vi priser dig for de naturlige resurser, som vi har fået
ansvar for: vegetationen, mineralerne, store dyr, vandfald og skove i
Zimbabwe.
Alle: Du er nådig Gud!
Leder 2: Jesus, vi priser dig for evnen til at respektere andre, menneskelivets
værdighed, næstekærlighed, og for Zimbabwes venlige, hårdtarbejdende folk.
Alle: Du er livets brød.
Leder 3: Helligånd, vi priser dig, fordi det er muligt for os at samles til
gudstjeneste udover hele verden og her i Zimbabwe.
Alle: Du er sandhedens ånd, som kan forene os i bøn og handling.
Salme:
Syndsbekendelse:
Leder 2: Nådige Gud, vi står foran dig som et folk; vi indser, at vi har brug for
en forandring.
Leder 3: Vi har syndet mod dig og mod vore søstre og brødre med vore
skødesløse ord og handlinger.
Leder 1: Vi har ikke adlydt dig, og vi har gjort ting, vi ikke skulle have gjort.
Alle: Vi bekender, hvad vi har gjort forkert og beder om, at du vil give os mod
til forandring. Med din tilgivelse, i din nåde: hør vor bøn.
Leder 2: Vi ser kvinder og børn, der lider under fattigdom, sult og vold.
Alle: Fyld os med medlidenhed, så vi hjælper dem, der lider.
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Leder 1: Der mangler helhed i vore liv. Vi fejler, når det gælder om at elske
og forenes med dem, der er udenfor på grund af etnicitet, sprog eller politiske
synspunkter.
Alle: Tilgiv os og helbred vore hjerter og tanker.
Leder 3: Jesus spørger os: ”Vil du være rask?”
Alle: Vi har så mange undskyldninger for at undgå forandringer. Vær os nådig
og styrk vores søgen efter helbredelse og tilgivelse. Hør os, nådige Gud.
Leder 2: Lad os være stille i personlig bøn.
(Et øjeblik til stille bøn.)
Leder 2: ”Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.
Lykkelig den, der våger over ret og altid øver retfærdighed.” (Salme 106, 1+3)
Salme:
Brev fra Zimbabwe:
Venner, lad os, mens vi går på sandhedens vej, reflektere over og holde vore
historier frem for Gud og hele verden. Vi er forskellige i vort folk, og vi har en
lang historie. Der er meget at fortælle fra tiden med Stor-Zimbabwe-Riget og
indtil i dag. Vi har kæmpet for uafhængighed af kolonimagten og for dannelse
af en national regering ledet af folk med flertal fra befolkningen. Alligevel har
vi set politisk vold ved de sidste nationale valg. Anstrengelserne med at få alle
med i en proces for sandhed og forsoning tager længere tid, end de fleste
havde håbet. Traumerne fra den væbnede konflikt påvirker stadig Zimbabwes
samfund.
Siden 2017 har landet været igennem ændringer i regeringen. Folk,
økumeniske organisationer og kirker arbejder aktivt på en fredelig overgang.
Ved valget i 2018 var der mange unge- og førstegangsvælgere. Vi gik fredeligt
til stemmeurnerne; efter valget kunne man stadig mærke spændinger. Vi
fortsætter med at bede og med at uddanne os til ”fredsbyggere”, og vi bliver
ved med at arbejde for forsoning i vores land.
Vi har arbejdsløshed i vort samfund. Det er svært at forsørge familien. Mange
familier på landet ledes af kvinder, som ikke har mad nok til at mætte deres
familier. Mændene er flyttet til byerne og minerne i håb om at finde arbejde.
Unge mænd og kvinder emigrerer til nabolandene eller andre steder i verden i
jagten på arbejde. De, der er rejst til udlandet, har på egen krop mødt den
globale anti-stemning overfor migranter, og det har gjort livet endnu
vanskeligere.
Vi hører mange dårlige ting om Zimbabwe, men vi kan ændre det og blive
stolte af vores land. Vi sætter pris på kultur baseret på fællesskaber og vores
tætte familiebånd, selv om individualisme og vold i hjemmet påvirker vore
familier. Arbejdet for opmærksomhed på lighed mellem kønnene er voksende.
Der er nu love, som beskytter kvinder mod kønsbaseret vold.
Hvis man har et handicappet barn, eller et barn med specielle behov, er det
kvinderne selv, der passer børnene. Skolemulighed for børn med autisme er
meget begrænset. Mange familier ledes af børn, hvis forældre er døde af HIV
og AIDS.
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En stor del af befolkningen mangler social hjælp. Vi forventer forbedringer på
de sociale områder. Vi forventer flere muligheder for træning, uddannelse og
for økonomisk udvikling i balance.
Hovedparten af befolkningen er kristne, og vi beder altid for ærlighed i vore
kirker og i vort land. Som kristne kvinder ønsker vi at gøre mere – ligesom
vore mødre før os. De havde en stærk sans for at identificere sig med kvinder
og børn i nød. Med Guds hjælp arbejder vi hårdt på at følge i deres spor.
”Den retfærdiges mund forkynder visdom, hans tunge siger, hvad der er ret”
(Salme 37,30)
Alle: Amen.
Salme:
Bibellæsning: Johannes 5,2-9a
Prædiken
Her kan gives tid til at skrive egne forpligtelser med fokus på kærlighed, fred
og forsoning i nærområdet fx med musikledsagelse.
Salme
Leder 2: Lad os opleve kraften i dialogen mellem den syge mand og Jesus. Bøj
jeres hoveder og sænk skuldrene.
Leder 1: Jesus spørger os: ”Vil du være rask?”
Alle: Ja! Ja!
Leder 2: Så siger Jesus: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” (alle rejser sig og går
på stedet).
Pige i rødt: Gud er kærlighed. Lad vore hjerter fyldes med kærlighed!
Pige i hvidt: Jesus er fredsfyrsten. Lad os ”tage vores båre” og være åbne for
fred imellem os.
Pige i gult: Gud gjorde alt nyt. I Kristus er vi forsonet med Gud. Lad os gå
mod et nyt liv – et liv i forsoning.
Alle: Amen! Halleluja!
Leder 3: Da vi har hørt Jesu livsændrende spørgsmål og er villige til at ”Rejs
dig! Tag din båre og gå!”, inviterer vi jer til at bringe jeres forpligtelser og
jeres gaver for på den måde at hjælpe fællesskaber med at handle kærligt, i
fred og forsoning.
Kollektomtale og indsamling:
Takkebøn og forbøn:
Læser 1: Lad os forenes med alle regioner i Zimbabwe og i hele verden og
takke Gud. Lad os rejse os og gå i Jesu betingelsesløse kærlighed.
Alle: Fra vores hjørne af verden står vi op og går.
Læser 2: Vi beder om, du fortsat vil velsigne os med livets gave og
beskyttelse, den gode regn og frugtbare jord, som giver os føde.
Alle: Vi er vogtere af Guds skaberværk.
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Læser 3: Vi begræder, at vore brødre og søstre måtte emigrere til andre
lande. Vi beder om, at du vil beskytte dem og give dem et godt helbred.
Alle: Hjælp os at elske hinanden.
Læser 4: Vi beder for de fællesskaber og for de kvinder i hele verden, der
lever i frygt på grund af vold i familien og i deres land.
Alle: Giv os visdom og nåde til at være fredsstiftere.
Læser 5: Vi takker dig for de modige og hårdtarbejdende kvinder, der
startede bededagen i Zimbabwe, og som lærte fællesskaberne at bede, elske
og tilgive.
Alle: Må vi bære arven fra disse modige kvinder videre i vore fællesskaber.
Læser 6: Lad os forenes i Herrens bøn:
Alle: Fader vor ……
Velsignelse:
Leder 1: ”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” (Matt.
5,9)
Leder 2: Gå i fred og tjen verden i Guds, Jesu og Helligåndens navn.
Leder 3: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!”
Alle: Amen.
Afslutningssalme:
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Indsamlingsprojekter 2020

Projekt fra Star Mountain på Vestbredden i Israel
På Stjernebjerget er både en
børnehave, fire skoleklasser og en
produktionsskole. Medarbejdere fra
Stjernebjerget tager ud til de lokale
landsbyer, for at afholde
gruppesamlinger for børn og unge
med særlige behov. Her kan børnene
lave forskellige aktiviteter, fx perler,
sy i hånden, klippe, male eller tegne.
Imens er der mulighed for relevante
snakke om hverdagen både med
børnene og deres mødre.

Det giver blandt andet lejlighed til at
tale om forandringen fra barn til
voksen og om at de unge bliver
beskyttet og beskytter sig selv mod
misbrug. Der er normalt ikke mulighed
for fritidsinteresser for denne gruppe
børn.
Dette lille projekt i lokaleområdet
ønsker vi at støtte, så de har mulighed
for at indkøbe materialer til
aktiviteterne. Nogle af produkterne vil
kunne sælges i shoppen på centeret og
dermed give midler til nye aktiviteter.

Fakta: Bag arbejdet på Vestbredden står den verdensomspændende
Brødrekirke. Star Mountain er et kristent center, som drives af palæstinensere,
for børn og unge - både muslimer og kristne - i det ofte uroprægede
palæstinensiske selvstyreområde nord for Jerusalem. Ramallah er hovedbyen i
selvstyre-området.
Brødrekirkens arbejde i landet begyndte oprindeligt som spedalskhedsarbejde i
Jerusalem blandt både jøder, muslimer og kristne. Med staten Israels dannelse
i 1948 ændrede dette sig. Fra sidst i 1950´erne har centeret på Stjernebjerget
været omdrejningspunktet i arbejde for mentalt og fysisk handicappede,
efterhånden som spedalskheden blev bekæmpet i området.
Med venlig hilsen
Kirsten Gubi og Sissel Madsen på vegne af
Brødremenigheden
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Missionsforbundet støtter forældreløse børn og unge i Ghana
Siden 2001 har Missionsforbundet haft partnerskab med Fathers Home, som er
et børne- og ungdomshjem for forældreløse, hvilke der desværre er alt for
mange af i Ghana. Der er mange gruelige beretninger om, hvordan børn er
blevet forladt af deres forældre, og hjemmet rummer således nu omkring 85
børn og unge.
Med årene som flere og flere børn er kommet til, er børnehjemmet vokset til
en større institution, som består af et børnehjem for 0-15 årige (25 børn),
ungdomshjemmet for 16-25 årige (ca. 25). Desuden 23 unge tidligere
børnehjemsbørn, som studerer forskellige steder i landet. Endelig kommer der
et antal unge fra byen, som deltager i hjemmets ungdomsmøder.
Missionsforbundet støtter det hele med ca. ½ mio. kr. årligt, men med henblik
på at hjælpe med økonomien er der for nogle år siden etableret en hønsefarm
med en produktion på op mod 300.000 æg årligt samt et gartneri, hvor der
dyrkes grøntsager dels til eget brug og dels til at sælge på markedet.
Nyeste skud på stammen er en førskole
institution for ca. 60 børn i 2-5 års alderen.
Skolen havde sin opstart i september 2018.
I Missionsforbundet anser vi Fathers Home
projektet for at være et arbejde, hvor vi
som Jesu forlængede arme rækker ud til
børn, hvis ankomst til livet er umenneskelig
og uværdig. Det har været livsbekræftende
at se, hvordan de mange børn, når de får
mad, medicin, kærlig omsorg, undervisning
og det hele i et kristent fællesskab, bliver til
skønne smilende og ambitiøse unge
mennesker, som går ud i voksenlivet med oprejst pande og tro på, at de kan
medvirke til at udvikle Ghana i en ansvarlig og kristen ånd.
Og så er målet nået: At redde små forældreløse børn, at opfostre og opdrage
dem til et værdigt liv og at se dette liv udfolde sig i sit fulde potentiale.
Læs mere om Fathers Home på www.missionsforbundet.dk/ghana
eller følg os på Facebook.com/fathershome.
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HILSNER til DØK’s 50 års jubilæum 10. august 2019

LITAUEN: Kære danske bededagsmedlemmer! Det er mig en glæde på vegne af den
litauiske landskomite, de lokale grupper og alle bededagsmedlemmer at sende vore
venligste hilsner i anledning af jeres jubilæum. Må Herren fortsat velsigne jer og alle
jeres bededags aktiviteter.
Samtidig vil jeg forsikre jer om, at vi sætter stor pris på - for det første det åndelige
fællesskab og partnerskab mellem danske og litauiske bededagsmedlemmer. Jeg må
også nævne, at vi sætter megen pris på jeres økonomiske støtte, da den sætter os i
stand til at afholde inspirationsdage.
Vi sender jer vor kærlighed og bønner.
Kærlig hilsen fra Kristina
UKRAINE: Kære danske søstre.Vi er meget glade for at kunne gratulere jer med 50
års jubilæet for jeres nationale Bededagskomite, og for at kunne udtrykke vores
oprigtige taknemmelighed for jeres permanente støtte. Lige siden vore lande blev
bedepartnere, har vi nævnt Danmark i vore bønner, og vi tror, at vore gensidige
bønner beriger og forbedrer vore liv. Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres
bededagsarbejde, og at I må se frugtbare resultater, og vi er altid glade, når nogen af
jer kan komme til Ukraine og deltage i vore bededagsseminarer.
Vore bedste og kærligste hilsner
På vegne af Bededagen i Ukraine, Larisa Kostenko og Lyudmila Potupeiko
FÆRØERNE: Kære søstre i Kristus!
På vegne af bededagskomiteen på Færøerne vil jeg gerne ønske jer et meget
glædeligt 50 års jubilæum. Til lykke! Vi vil bede om, at I sammen får en dejlig
festdag. Vi forsikrer jer om vores bøn, og må Gud velsigne hver enkelt af jer for alt,
hvad I gør for Gud og for hans folk.
Jeg vil også gerne takke jer for al jeres forbøn, da jeg var syg. Jeg har det godt nu og
er aktiv som før. Herren har hørt jeres bønner.
Sr. Marisa og bededagskomiteen
MAKEDONIEN:
Jeg skal hilse jer fra især to trofaste bededagskvinder i Makedonien: Sr. Martina, en
græsk-katolsk nonne, og Christina Chekov, metodist. De sendte begge to de varmeste
og bedste ønsker for bededagsarbejdet i Danmark, da jeg (Inge-Lise Lollike) besøgte
dem i juli i år. I 2003 fejrede jeg Bededag sammen med dem i Skopje og derefter i
Strumitsa
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MALAWI:
Esther Grant, formand for Bededagen, er lige blevet øjenopereret; hun sendte et kort
Til lykke med dagen, men hun er ellers meget skrivende. Hun sender også kortere
beskeder på WhatsApp. For de penge, de får fra vores indsamling, køber de som regel
hygiejneting til sygehuse og fængsler, men i år tog de af sted den 30. juni til nogle af
de områder, der havde været ramt af oversvømmelse, med rene, fyldte plastikspande
og forskellige poser med ting til husholdningen.

HILSEN fra Marianne Plum:
Med den smukke bøn, der tillægges Frans af Assisi: Gør mig til redskab for din fred:
Frans af Assisi's bøn:

Herre, gør mig til et redskab for din fred!
Lad mig så kærlighed, hvor der er had,
tilgivelse, hvor der er uret,
enighed hvor der er splid,
tro hvor der er tvivl,
håb hvor fortvivlelsen hersker,
lys hvor der er mørke,
og glæde hvor der er sorg.
O, Guddommelige Mester,
lad mig ikke stræbe så meget efter,
selv at blive trøstet, som at trøste andre
Ikke så meget efter at blive forstået,
som at forstå andre
Ikke så meget efter at blive forstået,
som at forstå,
ikke så meget efter at blive elsket,
som at elske andre.
Thi idet vi giver, tilgives der os
og idet vi dør, fødes vi til det Evige Liv.
Amen

vil jeg bringe en hilsen med et stort TILLYKKE med det flotte jubilæum, og jeg ønsker
mange gode år fremover og stor tak for de mange års samarbejde. Må Gud være med
DØK og Bededagen her og ude i verden.
Fred og alt godt
Marianne
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Takkebrev fra Den Katolske Kirke
På vegne af vores børn og Elisabeths søstrene vil jeg gerne udtrykke vores meget
store taknemmelighed og glæde over donationen af 5,507.00 Euro.
De vil blive brugt til at støtte opførelsen af en bygning med spisestue til gadebørn og
til børnehavebørn.
Børnene kommer fra Maganzo og de omkringliggende landsbyer. Elisabeth søstrene
tager sig af disse børn og børnene i børnehaven.
Magenzo er en lille by, der ligger i det Nordvestlige Tanzania, 200 km. syd for Lake
Victoria. De fleste af indbyggerne tilhører Sukuma stammen, der hovedsaglig
beskæftiger sig med landbrug og kvægavl.
Områderne er ikke særligt frugtbare, så deres eneste udbytte er majs, bønner og ikke
så ofte ris. Hovedmåltidet er Ugali, der består af majsmel, bønner og tørret fisk og
spinatblade.
På grund af hyppig tørke er der ofte fødevaremangel. De fleste af indbyggerne spiser
1 til 2 måltider om dagen. Morgenmaden er tilberedt af majsmel, søde kartofler og
cassava. Mange familier lider af sult og underernæring. Det sker ofte, at børn må gå
sultne i seng.
Ved hjælp af jeres donation er der også mulighed for at give børnene en god ernæring
samt mulighed for vitamintilskud, så de derved bliver i stand til at tage imod
indlæring.
I tre år har vi drevet et dagcenter for de fattigste børn fra Maganzo, mest børn af
enlige forældre og forældreløse børn.
Vores børn modtager varme måltider og deltager i forskellige uddannelsesaktiviteter.
Vi havde derfor brug for at få bygget en spisesal og et køkken. Vi prioriterer også at få
bygget et halvtag, som beskytter børnene imod sol og regn.
Det vil øge antallet af børn, der kan få deres morgenmad og middagsmad i
spisestuen.
Alt dette arbejde ville ikke være
muligt uden jeres donation, så vi
takker af hjertet for dette og lover
at bede for jer.
Må det gode, I vidner om, vende
tilbage til jer med Guds velsignelse.
Sr. Monika Nourcka, Sisters of The
St. Elisabeth, Maganzo

Oversat af Jytte Marianne Hansen
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Tak for modtagelse af bededagskollekten fra DØK
Fra Danske Baptisters Kvindenetværk takker vi for modtagelsen af dette års DØKkollekt, som er gået til vores projekt i Rwanda.
Vores projekt arbejder 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.
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 har indbragt 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.
Første seminar blev afholdt i juni måned, og her blev kvinderne undervist af gode
lokale kræfter, de delte deres erfaringer med hinanden, og de sang og bad sammen.
Det næste seminar er planlagt til at finde sted i starten af 2020.Disse seminarer er
meget vigtige for gruppernes fortsatte succes. Vores erfaring er, at det er vigtigt at
blive ved med at følge dem, også efter at de ikke længere får økonomisk støtte fra os,
men skal køre med deres projekt og spare-lånekasse.

Her underviser Esperance fra AEBR
sammen med Laura-Lee fra CBM
de canadiske baptister.

Bedestund under seminaret.
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Zimbabwe
Baggrundsstof om Zimbabwe findes på www.kvindebededag.dk

Zimbabwes flag blev taget i
brug 18. april 1980. Figuren på
billedet symboliserer en statue
som blev fundet i ruinerne af
Great Zimbabwe. Fuglen
symboliserer Zimbabwes
historie, mens den røde stjerne
under den symboliserer
kampen for selvstændighed.
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Ideer til forberedelsen:
Pynt et bord med stof i Zimbabwes farver, grøn, gul, rød, sort og hvid. Lad stoffet
nå til gulvet – for at symbolisere enhed.
Sæt en ”Pragt Lilje” (Flame Lily), Zimbabwes nationalblomst, på alteret.
Søg efter billeder eller genstande, der kan repræsentere landet og befolkningen,
til at stille på alteret eller bordet; f.eks.: våbenskjold, flag og landkort.
Musikinstrumenter: håndrasler, tromme, marimba, mbira, tamburin, saxofon.
Kunst (-håndværk): bladmåtte, sisalmåtte, lerting, perler, kurve lavet af blade,
kurve til at rense korn for at skille avnerne fra, en morter og en sten til at male
korn på. Mad: majs, sorghum, tørrede grøntsager, okra, mopane
(sommerfuglelarver), jordnødder, søde kartofler, vilde frugter, ris, svampe, hvede
og bønner. WDP Zimbabwes kunstværk.
Forbered evt. en lille måtte flettet af strå eller sisal, som deltagerne kan få med
hjem efter gudstjenesten samt en større måtte til alteret. Forbered evt. kort og
blyanter til at skrive sin forpligtelse på til at handle i kærlighed, fred og forsoning.
Find en anvendelig måde at uddele kortene og måtterne på i forbindelse med
gudstjenesten.
Vis billeder og fortæl om Zimbabwe, lyt til musik, spis noget fra landet for at vide
noget om Zimbabwe.
Forbered evt. en sketch med brevet fra Zimbabwe – en postmand bringer det, og
det læses højt for deltagerne. Inden gudstjenesten begynder bydes alle på et glas
vand fra en lerkande. Det gør man næsten overalt i Zimbabwe som en
velkomstgestus.

Overvejelser og forpligtelser:
Her er 3 spørgsmål til brug i gudstjenesten efter tekstlæsningen:
1) I hvilken sammenhæng har vi brug for at høre Jesu livsforvandlende
spørgsmål ”Vil du være rask?”
2) Hvad hindrer - hvilke undskyldninger bruger vi for ikke at tillade denne
forvandling?
3) Hvad betyder ”Rejs dig! Tag din båre og gå” i vores kontekst?
Skriv efter samtale, hvad du/I forpligter jer på med fokus på kærlighed, fred og
forsoning i jeres nærområde. Kortene kan skrives i forbindelse med kollekten.

Drama:
Bibelteksten kan også dramatiseres for at levendegøre teksten.
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Banantærte
Dej:

Det kolde smør smuldres i melet til en
grynet konsistens.
Bland sukker i dejen, samles hurtigt.
Lad dejen hvile 10-15 minutter.
Fyld
Dejen rulles ud på et melet bord, beklæd
3 bananer
en tærteform 24 cm, gerne med løs bund
½ tsk kanel
med dejen, og tryk dejen op lang kanten.
3-4 spsk sirup
Gem lidt dej til gitterlåg.
Bananerne skæres i skiver og lægges på bunden. Drys kanel og hæld sirup over.
Nu skæres resten af dejen i strimler, de lægges på som gitterlåg.
Pensles med æg
Bages midt i ovnen ved 180 grader ca. 25 min, eller til tærten er pænt gylden.
Kagen afkøles inden den tages ud af formen.
Serveres med vaniljesovs eller cremefraiche med vanilje
3 dl mel
1 dl sukker
150 g smør

Afrikansk gryde med kylling, søde kartofler og peanuts
til 4 personer, tilberedningstid ca 35 minutter.
Ingredienser

2 spsk olie
1 løg - finthakket
1-2 fed hvidløg - finthakket
3 cm frisk ingefær - revet
1 tsk cayennepeber
2 tsk stødt koriander
1½ tsk chiliflager
400 g kyllingebryst eller inderlår uden ben
- skåret i grove tern.
½ l hønsebouillon
175 g peanutbutter - ikke den grove
1 dåse flåede tomater
1 meget stor eller 2 mellemstore søde kartofler
- i grove tern
1 laurbærblad
salt/peber
2 dl saltede peanuts - grofthakkede
frisk persille eller koriander
Tilbehør

brune ris - kerner, bulgur eller couscous
yoghurt
Fremgangsmåde

Varm olien i en stor gryde.
Svits løg og hvidløg ved jævn varme til løgene er klare. De skal ikke tage for meget farve.
Tilsæt ingefær, cayennepeber, koriander og chiliflager. Svits krydderierne med i 30 sekunder.
Tilsæt kyllingetern og brun bed høj varme kyllingen godt på alle sider - 3-4 minutter.
Kom hønsebouillon, peanutbutter, hakkede tomater, kartoffeltern og laurbærblad i gryden.
Kog det hele op, skru herefter ned til lav varme og lad det hele simre under låg i ca. 30 minutter.
Tag låget af og fjern laurbærbladet. Smag til med salt og peber.
Tilsæt halvdelen af de hakkede peanuts og kog retten igennem 1 minut.
Server med hakkede peanuts på toppen og frisk persille.
(opskrift fra louiogbearnaisen.dk)
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