
1

Bedeuge2020
Te
m
a:

 P
å 

ve
je

n 
hj

em
5.-12. januar

Odense

Indsamling i bedeugen 2020
Støt kirkerne på Sri Lanka
Sri Lanka blev påskedag i 2019 ramt af i alt otte terrorangreb rettet mod kirker og hoteller i 
og omkring hovedstaden Colombo og i byen Batticaloa. Angrebet var et forsøg på at ramme 
vestlige værdier ved blandt andet at angribe lokale kristne. 253 blev dræbt og flere hundreder 
såret. I de efterfølgende dage formidlede Evangelisk Alliance i Danmark økonomisk støtte til 
de mange fattige ofre ved den evangeliske kirke i Batticaloa.

Siden angrebet har Evangelisk Alliance været i dialog med søsterorganisationen på Sri Lanka 
om, hvordan vi bedst kan støtte dem i kampen for at forebygge nye angreb. En af de vigtige 
konstateringer i den forbindelse er, at det rent faktisk er muligt at forebygge kommende 
angreb. ”For når noget er planlagt, kan det også forebygges”, skriver en leder fra kirken.

World Evangelical Alliance udsendte den 5. maj en analyse af de kristnes situation på Sri 
Lanka. Historisk set er det mest nationalistiske buddhister, der har udsat det kristne mindretal 
for vold og forfølgelse. Terrorangrebet påskemorgen viste med al tydelighed, at de kristne 
nu også er sat under pres fra den front, der udgøres af militante muslimer. Derfor vil årets 
indsamling i år gå til at skabe forbedret sikkerhed for kirkerne på Sri Lanka.

Formand for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, håber, at mange kan se 
det meningsfulde i at støtte et forebyggende arbejde:

“Efter terrorangrebet påskedag fik jeg tilsendt en rapport om ofrenes situation. Det var meget 
bevægende at læse om konkrete mennesker og familier, som har fået livet revet i stykker på 
grund af en meningsløs terrorhandling. Risikoen for nye angreb er desværre høj, og derfor 
virker det meget meningsfuldt at samle penge ind til en forebyggende indsats.“

Giv din støtte:
Konto: 9337 – 2075302331



Aktiviteter og tilbud i ugens løb:
Ud over ugens aftenlige bedemøder er der også :                
Onsdag den 8 januar 2019 kl. 17.00 med drop in fra 16.30:
Messy Church i Sankt Hans kirke
Tema: Børn og Bøn
Velkommen til en anden måde at være kirke på. Det er rodet, det er måske lidt larmende, men 
du kan komme, som du er og med hele familien.
Det er hyggeligt, sjovt, skørt, snasket, fuld af mening - og I er hjemme til puttetid igen!

Der er mulighed for fællesspisning klokken 18. Det koster 25 kr. pr. voksen - børn er gratis
Yderligere oplysninger ved Maria Boll - Tlf 2337 0250 eller mail: maria@sankthanskirke.dk

Kl. 16.30: Drop-in: afslapning og hygge.
Kl. 17.00: Aktivitet: Kreative, rodede, inspirerende og sjove små værksteder med mening for       
                   HELE familien.
Kl. 17.45: Bibelhistorie: kort, relevant og børnevenlig gudstjeneste med livlig sang
Kl. 18.00: Fællesspisning – maden bliver lavet og serveret.

Adresse: Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C (i menighedshuset)

Ugens aftenprogram:
Mandag den 6. januar kl. 19.30
i Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense C
Taler: Peter Kjærsgaard, Kristent Fællesskab. Tema: Overrasket på vejen hjem

Tirsdag den 7. januar kl. 19.30
i Kristuskirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense C
Taler: Henning Kamp, Luthersk Mission. Tema: Langt væk hjemmefra

Onsdag den. 8. januar kl. 19.30
i Frelsens Hær, Peder Skrams Vej 31, 5220 Odense SØ
Taler: Morten Aske Rasmussen, Apostolsk kirke. Tema: Uventet besøg

Torsdag den 9. januar kl. 19.30
i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C
Taler: Claus Bækgaard, Bykirken. Tema: To hjem

Fredag den 10. januar kl. 19.30
Ungdomsaften i Vineyard Grønløkkevej 8D
Taler: Matti Jørgensen, ungdomspræst i Bykirken, Tema: Fyldt til overflod

På vejen hjem
Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, 
hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinanden.

Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden hjemsteder i denne verden.

Vi har vores familier, og vi hører også til et geografisk sted i verden.

Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med kristne brødre og 
søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som oplever sig 
hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, sorg og lidelse.

Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens.

Det er ikke alle mennesker, som føler sig hjemme i denne verden.

Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte.

Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig slutning, men 
en hjemkomst.

Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, og for at andre må slå følge med 
os på vejen hjem til den nye jord.

Velkommen til bedeugen 2020!

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance


