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Jeg har hørt om jeres tro 
Først og fremmest vil jeg sige jer tusinde tak for jeres engagement, 
kreativitet og generøsitet i det forløbne år, 2022. Der blev i alt 
samlet kr 92.067,50 ind til de gode projekter og nu er de penge ude 
i den store verden og arbejde. En særlig tak til vores færøske 
kristne søstre for det flotte beløb, I indsamlede på Færøerne. 
Det var skønt, at vi atter kunne mødes fysisk her i 2022 til 
Kvindernes Internationale Bededag og være fælles om lovprisning 
til Guds ære, bede sammen og høre evangeliets trøstende og 
løfterige budskab om et levende håb midt i de trængsler, vi oplever.   
TAK til jer alle - også for de forskellige overvejelser, diskussioner og 
samtaler, der har været rundt omkring i de lokale komiteer om 
gudstjenestens liturgi for KIB 2022.  
Vi må respektere den åbenhed og ærlighed, som I har haft i diskussionen og samtalen. Og 
jeg synes, at I fandt frem til nogle gode løsninger, således at I og vi kunne mødes i vores 
økumeniske fællesskab.  
Nu står du med et nyt Bededagshæfte i hænderne, og det er vores kristne søstre fra 
Taiwan, som har tilrettelagt en livsbekræftende liturgi - fyldt med håb - for Bededagen 
2023.  
"Jeg har hørt om jeres tro," - skriver apostlen Paulus i Efeserbrevet 1,15. 
Nu lyder kaldet til os. Lader vi Jesu Kristi Ord og lys skinne igennem vores ord og 
gerninger? Kryber vi i skjul og lader tvivlen overtage kursen i vores liv, når trængslerne og 
vanskelighederne melder sig på banen? 
Eller tør vi stole på Guds løfte til os om, at også vi er Guds børn? At vi tilhører ham og 
hører til hans husstand? At vi er hans kød og blod, elsket af ham og at vi kan komme ind 
for ham med vores behov til hver en tid og vide, at vi vil blive modtaget med kærlighed. 
Gud er den far, du altid har ønsket dig, og du er det barn, han altid har villet have. Hvis du 
på nogen måde er i tvivl om dette, så se på korset; det viser, hvor meget Gud elsker dig.  
Dette års bedetema søger at gøre os bevidste om, hvor bred, lang, høj og dyb Kristi 
kærlighed er (Efes.3,18). Er vi villige til at svare på den kærlighed ved ikke blot at leve for 
os selv; men for Gud? Kristi kærlighed viser sig gennem vores handlinger, som peger på 
Guds herlige og overvældende arv.  
Med ønsket til jer alle hver især i jeres lokale områder om en velsignet Bededag i 
fællesskab med danskere, færinger, folk fra Taiwan og resten af klodens befolkning.  
 
 Pax et Bonum! 
 Ellen Margrethe Gylling 
 formand for DØK  
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2023 Kvindernes Internationale Bededag  - gudstjenesten:  
”Jeg har hørt om jeres tro” 

 
PRÆLUDIUM 
VELKOMST OG HILSEN 
Leder 1: "Pîng-an."” Det betyder "Må Gud give dig fred, et fredfyldt fællesskab med Gud 

og med hinanden." 
Leder 2: Velkommen! På vegne af vores søstre i Taiwan byder vi velkommen til denne 

gudstjeneste. 
Leder 1: Ved denne fejring vil vi gerne dele vores erfaringer med jer og bevidne Guds 

vidunderlige nåde og storslåede gerninger. 
Salme:  
Del Guds fred med hinanden. 
LOVPRISNING 
Leder 1: Pris Herren; vi takker Gud for alle de velsignelser Taiwan er overøst med. 
Leder 2: Pris Gud, Skaberen, som skabte denne skønne ø dækket af skove på bjergene 

og næret af havet rundt om. Taiwan er rig på naturlige resurser.  
Alle: Priset være Herrens navn. Lad din herlighed fylde os 
Leder 1: For mere end 100 år siden kom der missionærer til Taiwan og delte de gode 

nyheder med os. Folk hørte evangeliet og modtog frelsen. 
Alle: Priset være Herrens navn. Lad din herlighed fylde os 
Leder 2: Siden det 16. århundrede er Taiwan blevet koloniseret af forskellige fremmede 

magter og har oplevet etniske, kulturelle, sociale og politiske konflikter samt 
integration. Ved Guds nåde lever befolkningen på denne ø i fred. Taiwan udviser 
stor gæstfrihed og er villig til at hjælpe og være en velsignelse for andre. 

Alle: Nåderige Gud, vi takker og priser dig. Lad din herlighed fylde os.  
Salme:  
BEKENDELSE 
Bøn 1: Tilgivende Gud, vi bekender vore synder for dig. Vi synder imod dig. Vi har 

misbrugt det land, du har givet os ved at forurene det, og vi har udryddet 
forskellige dyrearter. 

Alle: Herre, vær os nådig. 
Bøn 2: Nådige Gud, vi er egoistiske og arrogante. Vi har set stort på menneskelig 

værdighed – ignoreret mindretals, migranters og immigranters behov. Vi hører 
landets, kvinders, børn og unge menneskers råb, men vi har ikke gjort nok i 
forhold til den nåde, vi selv har modtaget. Denne mangel på handling er årsag til, 
at nogle mennesker lider og er blevet undertrykte. 

Alle: Herre, vær os nådig. 
Salme:  
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BØN OM TILGIVELSE 
Leder 1: Gud, du er trofast og retfærdig. Tilgiv os og rens os fra vore synder og hjælp os 

med at leve i lyset. Giv du os visdoms og indsigts ånd, så vi kommer til at kende 
dig og blive fyldt af kærlighed og tro. Vis du dig for os, så vi erfarer din krafts 
umålelige storhed. Amen. 

Alle: Amen. 
Salme: 
GUDS ORD OG LIVSHISTORIER 
Efeserbrevet 1, 15-19:  
Prædiken eller meditation. 
Leder 2: Vi har hørt nogle kvinders og pigers troshistorier, og vi sender dem et 

opmuntringsbrev. Lad os høre brevene. 
Kvinde 1: Kære søster Pao-Chu! Sidst vi mødtes ved et møde, hørte jeg din fortælling 

om, at det haster med at beskytte miljøet. Din troshistorie inspirerede mig. Jeg 
har genbrugt resurser, været med til opsamling af skrald på stranden og sorteret 
affald hjemme. Jeg medbringer egen kop og bestik for at mindske 
plastikforbruget. Men vigtigst af alt, jeg lærer de næste generationer at værne om 
miljøet. Vi håber, at Taiwan i fremtiden vil være et atomfrit land. Lad os sammen 
øve os i at være gode forvaltere af Guds skaberværk.  

Svar: Herre vær os nådig 
Kvinde 2: Kære søster Fen-Jiau! Jeg har hørt om din tro. Du, en midaldrende, indfødt 

kvinde, er blevet en vidunderlig velsignelse for kvinder på samme alder. Som 
hjemmegående har du viet dit liv til familien i årtier. Da du ledte efter et job for at 
støtte familiens økonomi, blev du udfordret på arbejdspladsen - diskrimination 
pga. alder, pres for at acceptere sociale regler imod kvinder. Du følte, at du 
svigtede dit familieansvar, men det var for at hjælpe familien, at du søgte et job. 
Bevidst om dette dilemma stolede du på Guds ledelse, og du fandt en vej til at 
støtte din familie ved at undervise i traditionel vævning og ved at tage hånd om 
din stamme. Dit kreative potentiale og din styrke vandt endnu engang. Dit 
vidnesbyrd er en vidunderlig velsignelse, som inspirerer mange søstre. 

Svar: Herre vær os nådig  
Kvinde 3: Kære søster Jojo! Da du var ung, sagde din far til dig, at du skulle finde et job i 

stedet for at stræbe efter en uddannelse. Han syntes ikke, at piger havde brug 
for en uddannelse; de skulle giftes. Men du insisterede på at fortsætte din 
uddannelse. Du bad Gud om visdom til at snakke med din far, så han kunne 
ændre mening. Du bad også om, at han måtte indse, at døtre og sønner har 
samme ret til uddannelse. Ganske langsomt fandt din far ud af, at piger ikke er 
drenge underlegne. Da studiet var færdigt, fik du arbejde. Dine chefer så ned på 
uddannede og professionelle kvinder. Igen søgte du Guds visdom om at modstå 
presset. Du talte med dine chefer om at måle på kvinders og mænds 
præstationer uden at skele til køn. Du indså, at der er lang vej, før diskrimination 
baseret på køn er slut. Og dog, giver du ikke op; du bliver ved med at arbejde for 
lige rettigheder for kvinder og mænd. 

Svar: Herre vær os nådig 
Kvinde 4: Kære søster Pearl! Du risikerede livet, da du som rengøringsassistent under 

COVID-19 ordnede stuerne på hospitalet. Du kunne ikke gå hjem fra arbejde, for 
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du ønskede ikke at risikere at smitte dine tre børn. Selvom du kæmpede med en 
dårlig løn, måtte du leje et værelse og bo dér for at minimere risikoen for smitte. 
Du kunne således ikke tage dig af din familie, og du følte dig frustreret og alene. 
Jeg er så imponeret over de ofre, du gav, og jeg beder for dig og håber, at mit 
livs Herre også vil være din styrke. 

Svar: Herre vær os nådig  
Kvinde 5: Kære søster Daiken! Jeg takker Gud for din helbredelse af den smerte, du har 

levet med siden din barndom pga. verbal og seksuel udnyttelse. Den 
uudholdelige lidelse fik dig til at spørge dig selv: "Fortjener jeg at blive elsket?" 
Heldigvis kom en lærer dig til hjælp, da du var 14. Du har fundet hjælp hos 
forskellige mennesker, der kunne lide dig. Gennem dem erfarede du Guds 
kærlighed; du blev en Jesus-følger. På trods af din smertefulde fortid nægtede du 
at forblive tavs. Du afslørede dine historier ved at skrive og ved at male. Du 
ønsker at opmuntre kvinder, der er blevet påført fysisk og psykisk smerte pga. 
overgreb til at stole på vores frelser, til at afvise alle negative fordomme og til at 
skabe positive forventninger. Du er nu mor til to børn, og du er en velsignelse for 
dem og for andre mennesker. 

Svar: Herre vær os nådig. 
Alle: Nådige Gud, vi kommer til dig i bøn, ligesom de trofaste kvinder i brevene, som 

fortalte om deres kampe og håb. De blev ikke overvundet af vanskeligheder, men 
styrket af din visdom. Vi er ikke alene, for du lytter. Vi takker dig for dit nærvær, 
din ledelse og beskyttelse efterhånden som vi vandrer gennem skyggernes dal. 
Hjælp os at ære dig og blive levende vidner om Kristus. 

Svar: Herre vær os nådig. 
OMTALE AF PROJEKTER OG INDSAMLING  
Leder 2: Bøn for de indsamlede penge 
FORBØN 
Leder 1: Nådige Gud, Taiwan har været fanget i et stormagtsspil. Det har i årtier været 

internationalt isoleret. Selvom Taiwan ikke er anerkendt af det internationale 
fællesskab, har Taiwan gjort sit bedste for at hjælpe rundt om i verden med 
udvikling af landbrug, teknologi og givet nødhjælp. 

 Helligånd, vil du give folk i Taiwan styrke og visdom til at klare den usikre fremtid. 
Vi stoler på dig og beder om, at Taiwan må være en velsignelse for verden. 
Guddommelige trøster, du er verdens herre; vi klynger os til dig, vi giver os selv 
og Taiwan til dig og beder dig om at vogte over os i vores svaghed. Du er vores 
borg og vores tilflugt. 

Leder 2: Skabelsens Gud, vi takker dig, fordi du har betroet os denne forunderlige verden 
så fuld af naturlige resurser. Og dog ignorerer vi moder jords gråd, og vi står 
ansigt til ansigt med miljømæssige problemer som luft- og vandforurening, 
affaldskrise, problemer med rovdrift på skove, naturens levesteder og 
klimaforandringer. Livets Gud, må din godhed fylde vore hjerter; led os så vi 
beskytter moder jord. 

Leder 1: Kærlighedens Gud, du skabte os i dit eget billede og velsignede os. Du så, at alt 
var godt. Vi beder for kvinder og børn, der bringer kærlighed og retfærdighed ind 
i verden. Helligånd, giv os visdom til at kæmpe for de marginaliserede, for de 
undertrykte, for de fattige og for de hjælpeløse. Giv os mod til at tale deres sag 
og inspirere ledere til at skabe mere sikkerhed for kvinder og børn. 
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Leder 2: Nådige Gud, COVID-19 har været en stor udfordring. Vi beder for dem, der har 
mistet nogen, de elskede og for dem, der ikke har fundet lindring for deres 
lidelse. Der er så mange ofre for pandemien. Gud, giv os kraft til at hjælpe og 
bringe trøst ind i en post-COVID-19 verden. Gud, vi takker dig for din ledelse 
igennem udbruddet i 2020, hvor World Day of Prayer Taiwan under vanskelige 
forhold forberedte denne gudstjeneste, som vi fejrer nu i 2023.  

 Barmhjertige Gud, vi takker dig, fordi du styrker og hjælper Bededagen i at stå 
sammen i tro og tillid til dig. Vi er taknemmelige for, at du i din nåde hjalp 
kvinderne i Taiwan til at klare alle forskelligheder og finde enhed og harmoni. 
Herre, vil du lede os ad enhedens vej i Kristus. 

Alle: FADERVOR 
SENDELSE OG VELSIGNELSE 
Alle: Må Gud høre vore historier og bevare os i troen. Må Jesus give os visdom til 

virkelig at kende betydningen af forløsningen. Må Helligånden åbne vore hjerter, 
så vi kan blive til velsignelse for andre. Amen! 

Velsignelse: 
Salme: "Nu slutter den dag, du har givet os Herre" 
POSTLUDIUM 
 

 
 
 
 
Ideer til pyntning af gudstjenesterummet: 
- en blå dug for at symbolisere det blå vand, der omgiver Taiwan 
- noget grønt stof, Taiwan er beklædt med grønne bjerge 
- gult og hvidt stof, Taiwan er rig på naturlige resurser 
- arranger liljer og orkideer. En anden mulighed er at folde papirsblomster  
- stil et Taiwan-puslespil, hvor der mangler 5 brikker, på bordet 
- lad gudstjenestedeltagerne "føle sig hjemme" i Taiwan, inden gudstjenesten 

ved at vise PowerPoint'en og ved at spille musik fra Taiwan 
- når præludiet begynder, går de 5 kvinder fra historierne frem imod puslespillet. 

En af dem synger "Give praise to the Lord"; de andre 4 kvinder leder 
forsamlingen i svaret til salmen "Give praise to the Lord". Derefter sætter 
kvinderne deres brik i puslespillet.  (Anden ide: måske kan kvinderne på et 
billede/kort af Taiwan klistre hver en typisk ting på kortet) 

  



7 
 

Kollekt 2023  
Frelsens Hærs integrerede center for børn i Bangladesh  
         (The Salvation Army Integrated Center for Children, Bangladesh) 

Frelsens Hærs Integrerede Børnecenter i Savar har tre forskellige afdelinger:  
- Et hjem for udsatte piger 
- Et hjem/herberg for drenge med synshandicap 
- En folkeskole for børn i lokalsamfundet med i alt 235 børn.   
Formålet med de tre institutioner i ét center er at sikre, at de børn, der er sårbare på grund 
af at være forældreløse, have synshandicap eller står over for andre udfordringer, kan 
lære i et almindeligt uddannelsesmiljø, hvor de værdsættes og behandles med respekt og 
værdighed. Skolen støtter også lokale børn ved at levere kvalitetsuddannelse til en 
overkommelig pris.  

Det overordnede formål med ICC er at yde en 
sikker, integreret og inklusiv støtte og uddannelse. 
Samtidig med at man tager sig af unge piger, der 
har mistet deres forældre eller anses for at være i 
fare for at blive skadet, tilbyder ICC uddannelse i 
et miljø, hvor børnene ikke bliver stigmatiseret, 
diskrimineret eller dårligt stillet. Et omsorgsfuldt og 
beskyttende miljø og adgang til uddannelse 
forhindrer også pigerne i at komme i tidlige 
børneægteskaber, arbejde i prostitution eller blive 
taget i børnearbejde, som alle er 
veldokumenterede i Bangladesh.  

Mange af pigerne fra ICC Home har efterfølgende haft en succesfuld karriere inden for en 
række erhverv og kald i hele Bangladesh. Skolen betragtes som en værdifuld ressource 
for samfundet, der leverer overkommelig uddannelse af høj kvalitet i et sikkert miljø. 
Centret sikrer også erhvervs-uddannelse i computer-, sy- og bambusartikler til de mest 
sårbare og svagtseende børn. 
Klasseværelserne og lærernes værelser er i dårlig 
stand i øjeblikket og trænger til at blive renoveret. 
Møblerne til børnene og lærerne er i dårlig stand. 
Der er behov for nye bænke, stole, borde, 
blackboard osv.  Computerne er meget gamle og 
fungerer ikke godt.  
På grund af fugtigheden i luften varer møblerne og 
andet udstyr ikke længe. 
Børnene i Det Integrerede Børnecenter kommer fra udsatte og ekstremt fattige familier fra 
forskellige dele af Bangladesh.  De står over for mange vanskeligheder og farer. Piger fra 
fattigere kår og børn, der er handicappede, udsættes for udelukkelse fra uddannelse samt 
andre udfordringer såsom seksuel udnyttelse og tidlige børneægteskaber (piger) og 
forsømmelse og misbrug (både piger og drenge). Centret tilbyder beskyttelse og fremmer 
piger og drenge til at få adgang til uddannelse og til at leve i et sikkert miljø. 
Med dette projekt håber vi, at kunne rejse midler til indkøb af møbler og udstyr til 
Børnecenteret i Savar. Det totale budget er på kr. 35.000 kr., men ethvert beløb vil gøre en 
stor forskel! 
Tak for hjælpen 
Med venlig hilsen Kjersti Risan   
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Kollekt 2023, projektet Terimbere i Burundi 
Projektbeskrivelse fra Baptistkirken 

I Burundi, Afrika har Kvindenetværket i samarbejde med Kvindedepartementet i UEBB 
(Baptistkirken i Burundi) projektet Terimbere. Projektet er meget lig et projekt kaldet 
Dukore, som Kvindenetværket har kørt i Rwanda frem til 2021. 

I Terimbere Projektet har 
kvindedepartementet oprettet 14 
kvindegrupper fordelt på 4 
distrikter. I disse grupper har 
kvinderne forskellige former for 
indtægtsskabende aktiviteter, 
samt spare-låne aktiviteter. Disse 
aktiviteter giver kvinderne en lille 
indtægt og mulighed for at betale 
sygesikring, skolepenge mm. til 
deres familier. 
I grupperne er kvinderne 
organiserede med formand, 
sekretær og kasserer, og de har 
en bankkonto og en pengekasse 

til deres spare-låne aktivitet. Her indbetaler medlemmerne enten ugentligt eller månedligt 
et beløb til kassen efter evne. Medlemmerne kan søge om et lån fra kassen mod en 
månedlig rente. Hvert år deles overskuddet i 
kassen mellem medlemmerne i en såkaldt 
"Share-out" efter hvor meget hver har indbetalt, 
og man starter op på en ny runde.  
Gruppen har sammen besluttet hvilken 
indtægtsskabende aktivitet, de har. Det er 
meget forskelligt. Nogle har køkkenhaver eller 
landbrugsaktiviteter, nogle har små husdyr som 
eks geder og kaniner, og andre laver 
håndarbejde til salg. 
Vores håb med DØK-kollekten er at oprette 
endnu flere grupper efter samme model, men 
også at styrke de allerede eksisterende grupper 
med eksempelvis geder eller materialer som 
kan hjælpe dem i deres aktiviteter. 
 
Med venlig hilsen Lise Weber-Hansen 
 
  

 
Kvindegrupper arbejder med at konstruere en vandbesparende 
køkkenhave 

 
Kvinder i Mataba viser deres håndarbejde 
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TAK fra sundhedsklinikken i Mulungwishi, DR Congo 
(Projekt fra Metodistkirken  til fordel for fødende kvinder og fejlernærede småbørn i DR Congo) 

Dr. Alfred, læge på sundhedsklinikken i Mulungwishi, har givet udtryk for sin store glæde 
og taknemmelighed for de modtagne midler fra bededagskollekten i Danmark.  
Vores andel på 41.200 kr. blev til 5.770 $. Det muliggjorde indkøbet af 8 metalsenge, 18 
madrasser, 50 lagener og 50 tæpper. 
De resterende godt 400 $ er lagt til 
side for at kunne hjælpe de mest 
trængende fejlernærede småbørn. 
Takket været det nyindkøbte 
materiale er der igen senge i god 
stand, lagner og tæpper, når de 
mest syge fejlernærede børn skal 
indlægges.    
 

 
 
Også personalet på fødeklinikken er taknemmelig og glade 
for de nye madrasser, senge, lagner og tæpper, som 
kommer de fødende kvinder til gavn. 
Tak for forbøn og støtte! 
  
Med kærlige hilsner 
Béatrice Wittlinger, Metodistkirkens Missionsråd 

 
 

TAK fra kvinderne i Kindobo område i Kinshasa 
(Den Katolske Kirkes indsamlingsprojekt 2022) 
Efter mange år er det endeligt lykkedes at få midler til et mølle i nærområdet. 
De takker mange mange gange for de 41200 kr og beder for Gud velsignelse til jer 
allesammen i DØK. 
De glæder sig til at få installeret deres mølle og håber på en bedre fremtid. 

    
Må Gud velsigne jer alle. 
De bedste hilsner 
Virginie M 
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TAK fra Ukraine 

Danske og færøske bededagskvinder,  vi takker jer, fordi I bærer os i forbøn i denne for 
vores land så svære tid. TAK! 
I skulle også lige kunne se, hvor stor en forskel jeres 
økonomiske hjælp gør ved bespisning af børn og voksne, 
der har måttet flygte fra deres hjem i det østlige og sydlige 
Ukraine. 
TAK til hver eneste bededagskvinde, der hjælper os!  
Kun Kristus giver os kraft til at overvinde lidelserne. 
Vi ser frem til og glæder os til igen at kunne afholde 
Bededagsseminar for hele vores land! 
Må Gud rigt velsigne jer alle sammen og styrke vores 
bedepartnerskab 
Larisa Kostenko 
Formand for Ukraines Bededagskomite 
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TAK fra Malawi 
Kære danske og færøske søstre! 
Vi takker jer, vi takker jer for jeres vedholdenhed i vores gode forbindelse!  
Tak for jeres forbøn og jeres økonomiske støtte!  
Vi hjælper på mange forskellige steder og måder, men oftest med mad - sække med ris 
kan mætte mange børn og voksnes sultne maver. 

  
Også i områder med oversvømmelse har vores bededagskvinder gjort alt, hvad de kunne 
for at hjælpe. 
Må Gud rigt velsigne vores søstre i Kvindernes Internationale Bededag i Danmark og på 
Færøerne 
Esther Grant 
Formand for Bededagen i Malawi 
 
 

Litauen 
 - en af vores bededagspartnere 
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Taiwan 
 

 
(scannet fra The Times Concise Atlas of the World) 

 
Republikken Kinas flag 

Republikken Kinas flag, eller Taiwans flag, er rødt 
med en blå kanton hvorpå en sol med tolv stråler er 
placeret. Det benyttes både som nationalflag, 
koffardiflag, statsflag og orlogsflag.  
Flaget blev indført 1928 som Republikken Kinas flag, 
som var under ledelse af nationalistpartiet 
Kuomintang. Partiet førte en hvid sol på blå bund 
som sit partiflag. De tolv stråler symboliserer 
døgnet, en stråle for hver anden time.  
Nationalflaget blev partiflaget kombineret med rødt, kinesernes traditionelle farve.  
Kuomintang blev i borgerkrigen drevet tilbage af kommunisterne og søgte til slut 
tilflugt på øen Taiwan, som fortsat fører flaget, stadig under navnet Republikken Kina. 
(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi) 
 
Baggrundsstof om Taiwan findes på www.kvindebededag.dk 
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Meditationsforslag til gudstjenesten 

Paulus takkede Gud for efesernes måde at udleve deres kærlighed og tro på. Han bad 
om, de måtte få visdommens og åbenbaringens ånd, og ville komme til at kende Gud 
gennem Helligåndens lys og inspiration! 
Ofte distraheres vi af vanskeligheder og forhindringer og kan endog tabe vores håb og tro, 
eller stole på vores svage, menneskelige natur. MEN vi er kaldede til at holde vores håb 
og tro på Guds rige og Hans løfter oppe. Gennem Helligåndens oplysning kommer vi til at 
se den trofaste, kærlige og nåderige Gud. 
Gennem hele brevet delte forfatteren sine bønner for de hellige i tillid til, at de kunne 
fange, hvor bred, lang og høj Kristi kærlighed er (Efs. 3:18). Skal vi være villige til at svare 
på den kærlighed ved ikke at leve for os selv, men for Gud? Kristi kærlighed viser sig 
gennem vore handlinger, som peger på Guds herlige og overvældende arv. 
I Guds øjne er vi ikke konfetti stykker, som flyver med vinden uden en specifik retning, 
men uerstattelige brikker i et puslespil. Til trods for vores forskelligheder, sociale 
baggrunde, regionale sammenhænge og kulturelle forskelligheder, så bliver vi ét i Jesus 
Kristus. 

 

Kunstværket på forsiden 

Kunstneren HuI-Wen HSAIO har brugt adskillige motiver, som understreger 
Taiwan's bedst kendte motiver til at understrege, hvordan den kristne tro 
bedst bringer fred og ny vision til Taiwan. 
Kvinderne på kunstværket sidder ved et vandløb i stille bøn, mens de 
kigger op i mørket. På trods af usikkerheden om vejen fremad, ved de, at 
frelsen i Kristus er en realitet. 

Mikadofasanen og den sorthovede Skestork er truede 
arter og begge af enestående stor betydning for det 
taiwanske folk. Deres egenart symboliserer karaktertræk 
for Taiwans befolkning: tillid og udholdenhed i vanskelige 
tider. 
Det grønne græs og sommerfugleorkideerne lyser som 
kontrast til mørket. De er Taiwans stolthed. Taiwan er 
verdenskendt som "Orkideernes Rige". Det grønne græs 
viser taiwanerne som ukomplicerede, tillidsfulde, stærke 
og under Guds omsorg. 
"Emnerne for min kunst har altid været at skildre forholdet 
mellem mødre, kvinder, og folk. I mine udstillinger 
komponerer jeg mine kunstværker så de udtrykker mine 
observationer, min taknemmelighed og min tro." 
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Opskrifter 
 
 
Taiwan-inspireret nudelsuppe 
Ingredienser: 
800 ml vand 
300 gram oksekød i tern 
           (bov, tykkam etc.) 
4 stk stjerneanis 
½ stk kanelstang 
4 stk hele nelliker 
1 tsk fennikelfrø 
1 tsk korianderfrø/eller stødt koriander 
3 stk laurbærblade 
½ dl soyasauce 
6 fed hvidløg 
½ stk rød chili 
4 stk forårsløg 
1 stk løg 
2 håndfuld risnudler eller ægnudler 
15 gram frisk ingefær 
Start med at skære kødet i tern - brun dem på en pande med smør ved middelhård varme, indtil 
der er en fin stegeskorpe. Stil dem til side. 
Tag en stor gryde og tilsæt en sjat olivenolie - svits grofthakket løg, forårsløg, hvidløg, chili og 
ingefær i nogle minutter. Tilsæt herefter krydderierne efterfulgt af kødet. Top af med vand, så det 
lige dækker. Tilsæt 1 tsk. salt og soya - giv det eventuelt lidt friskkværnet peber. Læg låg på. 
Når det koger op, skrues ned på lavt blus, så det bare står og småbobler. Giv det ca. 2½-3 timer, 
indtil kødet er mørt. Smag suppen til undervejs og tilføj eventuelt lidt syre i form af risvin eller 
eddike samt eventuelt mere salt. 
Når suppen smager som den skal, skal den sies - si smagsgiverne fra og fisk kødstykkerne op (og 
eventuelt de kogte forårsløg). Hæld suppen over i en ren gryde og bring i kog sammen med 
kødfyldet - nu kan den enten reduceres yderligere, eller bare varmes op. 
Tilsæt nudlerne i den kogende suppe, indtil de er møre - i mens skæres bok choy midt over og 
smides på en varm pande med lidt olie. Svits dem et par minutter og tilføj lidt vand og soya. Læg et 
stykke staniol over og lad dem dampe ved svag varme i 5 minutter. 
Når nudler og bok choy er klar, hældes suppen i to skåle og nudlerne og kødet fordeles ligeligt. 
Top af med fintsnittet koriander, forårsløg og chili samt de dampstegte bok choys. Drys eventuelt 
med lidt ristet sesam. Nydes brændende varm! 
(mandekogebogen.dk) 
 
 

 

 
  

Topping: 
½ stk rød chili (kan undlades) 
2 stk bok choy/pak choi 
1 håndfuld forårsløg og koriander 
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Opskrifter 
 
Ananaskage - nem saftig kage med ananas 
Kagen smager skønt lun, men vil kunne sagtens 
også nydes kold. 
Ingredienser 
200 g blødt smør 
225 g sukker 
2 tsk vaniljesukker 
3 æg 
225 g hvedemel (erstat evt 50 g hvedemel med 

kokosmel) 
2 tsk bagepulver 
350 g ananastern (drænet vægt), fra dåse, men frisk ananas kan også bruges eller 

ananasringe, skåret i tern 
Drys: Hakkede mandelflager og flormelis (kan udelades) 
Tilbehør: creme fraiche eller vaniljeskyr 
Hæld ananastern til afdrypning i en sigte 
Tænd ovnen på 175 grader varmluft eller 200 grader alm. ovn 
Pisk smør, sukker og vanilesukker godt sammen. Rør æggene i et ad gangen 
Bland hvedemel med bagepulver og vend det i dejen. Tilsæt de afdryppede ananastern 
Smør en bradepande/ildfast fad (ca 21x30 cm) med smør og hæld dejen heri. Drys evt 
med mandelflager. 
Bag ananaskagen ca 25 minutter ved 175 grader varmluft eller 200 grader alm. ovn. 
Kagen er færdig når den er gylden, sprød og gennembagt 
Drys evt kagen med lidt sigtet flormelis før servering. Kagen kan nydes både lun og afkølet 
Noter 
-  Ananas kan erstattes med anden syltet eller frisk frugt/bær f.eks. ferskner, pærer, 

æbler, rabarber 
 -  Kagen er fryseegnet 
 -  Kagen kan bages som muffins - halvér i så fald bagetiden 
 

(nogetiovnen.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  
 
Anna Lundtoft, 5250 Odense SV 
Mobil: 22 40 20 00 
Evangelisk Frikirke Danmark  
 
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 Emming Weber-Hansen, 5270 Odense  
Mobil: 24 47 74 05  
Danske Baptisters Kvindenetværk  
 
Jette Bjørnestad, 5260 Odense S 
Mobil: 60 77 02 98  
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 har hørt om jeres tro"

