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Velkommen

Dette hæfte udgives til inspiration for be-

deugerne i januar 2017. Evangelisk Alliances 

bedeuge ligger i dagene 8.-15. januar 2017. 

Dag 1 er derfor lig med søndag d. 8. januar, 

dag 2 svarer til d. 9. januar og så fremdeles. 

Flere oplysninger kan findes på hjemmesi-

den www.evangeliskalliance.dk. 

Indsamling 
Evangelisk Alliance bruger hvert år bede-

ugen som anledning til at samle ind til et 

vigtigt projekt. Se om dette på bagsiden. 

Nogle af de indsamlede penge vil blive 

brugt i andre internationale indsatser samt 

til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark. 

Bred interesse 
De seneste år har Evangelisk Alliances bede-

folder fået en bredere anvendelse, idet både 

enkeltpersoner og studiegrupper såvel som 

den økumeniske bevægelse i Danmark har 

gjort brug af materialet. Hæftet er derfor 

sat op således, at det kan bruges uden for 

de datoer, der indrammer Evangelisk Al-

liances bedeuge. For yderligere information 

og inspiration til afvikling af en bedeuge, se 

www.evangeliskalliance.dk. For flere op-

lysninger om den økumeniske bevægelses 

bedeuge, se www.danskekirkersraad.dk. 

Kontakt 
Du er velkommen til at skrive til os på evan-

geliskalliance@gmail.dk. Brevpost sendes 

til formandens adresse: Menighedsfakul-

tetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus. I 

øvrigt er bestyrelsens medlemmer altid 

tilgængelige telefonisk. Kontaktoplysnin-

ger findes på www.evangeliskalliance.dk
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Enestående

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

i den evangeliske bevægelse. Vi har meget til 

fælles:

Vi hører i Skriften Guds stemme og får ind-

sigt i det liv, som han har lagt til rette for os 

at vandre i. 

 Vi tror på, at Guds nåde er nok for os.

 Vi klynger os til Kristus, som inviterer os 

til at leve med ham. I en verden, hvor alting 

forandrer sig, er han det fundament, som 

altid står fast. 

Velkommen til årets bedeuge!

2017 er jubilæumsåret for den lutherske refor-

mation. I den anledning har tysk Evangelisk 

Alliance udarbejdet det internationale oplæg 

til dette års bedeuge. De danske forklaringer 

er skrevet af stud.theol. Jesper Risbjerg, men 

vi har holdt fast i det tyske oplæg til overskrif-

ter og teksthenvisninger.

 Årets bedefolder er inspireret af den lu-

therske reformation, men hensigten har ikke 

været at hævde det særligt lutherske. Tvært-

imod har vi ønsket at kaste lys over en række 

emner, som binder os sammen på tværs af 

de mange åndelige og teologiske traditioner 
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Kristus alene 
– den eneste sande vej

 JOH 14,6  Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer 

til Faderen uden ved mig.« 

For disciplene har »vej«, »sandhed« og »liv« 

været velkendte ord. »Vej« har været forbun-

det med den vej, Israel måtte følge gennem 

ørkenen for at nå til Det forjættede Land. 

»Vej« er også blevet forbundet med Moselo-

ven, der var den livsvej, enhver jøde måtte 

følge. Moseloven var »sandhedens vej« (Sl 

119,29-30) og »vejen til livet« (3 Mos 18,5). Mo-

seloven var kort og godt vejen til fællesskab 

med Gud.

 Men Jesus bruger alle tre ord om sig selv: 

»Jeg er vejen og sandheden og livet«. Og ikke 

nok med, at han stiller sig selv på niveau med 

Moseloven som en vej til fællesskab med 

Gud. Han tilføjer, at man kun kan komme til 

Gud ved at komme til ham selv. For en jøde 

på Jesu tid må det have lydt helt forkert. Man 

kan ikke have samme autoritet som loven – 

og da slet ikke være en autoritet over loven!

 I en tid, hvor mange hævder, at religio-

nerne blot er forskellige veje til den samme 

Gud og den samme frelse, må vi holde fast 
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ved, at Jesus er den eneste sande vej til Gud. 

Og vi må se, hvor stor en velsignelse det er, 

at vejen til Gud netop bygger på en personlig 

relation til Jesus og ikke går gennem en lov, 

vi skal overholde.

Gud, vi takker dig for, at du har 
givet os Kristus som den ene sande 
vej til dig.

Vi bekender for dig, at vi ofte forsø-
ger at frelse os selv og søger efter 
lykken borte fra dig.

Vi beder for alle de præster, missio-
nærer og evangelister, som er kal-
det til en forkynderopgave i kirken 
og i samfundet.

Vi beder om en åndelig fornyel-
se af kirken i Danmark, så 
vi kan komme tættere 
på din sandhed.
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Skriften alene 
– visdom til frelse

 LUK 24,45-49  Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne, og han sag-

de til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den 

tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse 

for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette.« 

og det, der høres, kommer i kraft af Kristi 

ord« (Rom 10,17).
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Jesus er stået op fra graven og har forud for 

disse vers været på en vandretur til Emmaus, 

hvor han har forklaret to disciple, hvordan 

Skriften har forudsagt, at Messias skulle lide, 

dø og opstå. Nu henvender Jesus sig med det 

samme budskab til hele discipelflokken for at 

forklare dem, hvordan Det Gamle Testamen-

te hele vejen igennem handler om Messias, 

der kommer for at bringe frelse til syndere. 

Han åbner Skriften for disciplene, så de får 

indsigt og »visdom til frelse« (2 Tim 3,16).

 Den visdom til frelse kan vi også få i dag 

ved at læse i Bibelen. Disciplene havde brug 

for, at Jesus forklarede dem Skriften. På 

samme måde har vi brug for, at Helligånden 

åbner Skriften, så vi igen og igen ser, hvad 

Jesu liv, død og opstandelse betyder for vo-

res relation til Gud: Han døde for vores syn-

der: »Troen kommer altså af det, der høres, 

Gud, vi takker dig for, at du har 
åbenbaret dit ord for os i Bibelen, 
så vi kan høre det i dag.

Vi bekender for dig, at vi ikke altid 
lytter til dit ord.

Vi beder for de organisationer og 
enkeltpersoner, der arbejder med 
at oversætte og uddele bibler til 
mennesker, som endnu ikke har 
adgang til den.

Vi beder for vores brødre og søstre, 
der bliver forfulgt på grund 
af deres tro og straffes 
for at leve efter dit ord.
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Nåden alene 
– vores mulighed

 ROM 3,21-24  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven 

og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der 

er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufor-

tjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Vi hører ofte, at hvis vi vil opnå noget, må 

vi arbejde for det. Og sådan fungerer vores 

hverdag også: Hvis vi vil have mad, må vi 

betale for den med penge. Hvis vi vil have 

penge, må vi arbejde for vores løn. Hvis vi 

vil have et arbejde, må vi dygtiggøre os på 

et bestemt felt. Og vi har en tendens til at 

tage samme tankemønster med ind i vores 

forhold til Gud.

 Men Paulus vender tingene helt på ho-

vedet. I Guds rige er det anderledes. Her er 

frelse og retfærdighed ikke noget, vi kan 

købe os til. Her er nåden vores eneste mulig-

hed. Her slipper vi for alle krav om betaling 

og fortjeneste. Nåde betyder gratis, og Guds 

nåde er hans grænseløse og urimelige god-

hed mod os.
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Gud, vi takker dig for, at din nåde er 
ny hver morgen.

Vi bekender for dig, at vi igen og 
igen glemmer, at vi ikke selv kan 
fortjene frelsen, men sammenlig-
ner vores liv og gerninger med an-
dres for at ophøje os selv.

Vi beder om at de, som på deres 
arbejdsplads er disciple af dig, må 
sprede håb og kærlighed. Velsign 
du dem til at være lys for dig. 

Vi beder for alle, der forsøger at byg-
ge deres værdi på egne handlinger 
og evner. Hjælp du alle til at 
finde deres værdi alene i 
din kærlighed og nåde.
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Troen alene 
– et tillidsforhold til Jesus

 ROM 3,27-28  Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken 

lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske gøres 

retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.

4
Paulus taler om, at vi bliver gjort retfærdige 

ved tro. Men hvad er tro? Troen er ikke noget, 

vi skal præstere. Vi kan hurtigt komme til 

at måle vores tro og sammenligne den med 

andres. Er min tro stærk nok? Dyb nok? Ægte 

nok? Og hvordan kan jeg forbedre min tro? 

Vi kan endda kræve af andre, at de tror på 

samme måde, som vi selv. Vi glemmer, at 

tro ikke er noget, vi kan fremmane ved egen 

kraft. Det er noget, Gud skaber i os.

 Når Gud nu allerede har gjort, hvad der 

skal til, for at vi kan blive frelst, kan vi let 

tænke, at troen ikke har afgørende betyd-

ning. For hvis prisen er betalt, giver Gud mig 

vel frelsen under alle omstændigheder. Men 

Paulus holder fast ved, at troen er absolut 

nødvendig for at blive frelst. For frelsen får vi 

ved et tillidsforhold til Jesus – et trosforhold.

Gud, vi takker dig for, at du skaber 
troen i os.

Vi bekender for dig, at vi ofte praler 
af vores tro, når vi oplever, at den er 
stærk, og skjuler den, når den ople-
ves svag.

Vi beder om, at din kirke ikke må 
være splittet, men må være en en-
hed i troen på Kristus. Hjælp os til 
at se os selv som en del af din kirke 
alle dage og i alle livets situationer. 

Vi beder for de europæiske nationers 
politikere og regeringer. Hjælp dem 
til at sikre trosfrihed og bygge bro 
mellem religiøse, sociale og 
etniske grupperinger. 
Styrk du de kristne 
iblandt dem.
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Gud, vi takker dig, fordi du lader 
troen strømme ind i os.

Vi bekender for dig, at vi ofte forsø-
ger at slukke vores tørst med vores 
egne midler i stedet for dit levende 
vand.

Vi beder om, at kirken – både ude i 
verden og herhjemme – må være et 
sted, hvor mennesker kan møde dig 
og få slukket deres åndelige tørst. 

Vi beder for alle, som lever 
uden tro og håb for fremti-
den. Vil du lade det nye 
liv strømme ind i dem.

Troen alene 
– til alle, der tørster

 JOH 7,37-39A  På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der 

tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som 

Skriften siger: »Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.« Det 

sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få.

Midt under løvhyttefesten, under en af fe-

stens vigtigste ceremonier, hvor israelitterne 

fejrede Guds løfter om, at der i frelsestiden 

skal springe en kilde frem fra templet (Ez 47,1; 

Zak 14,8), træder Jesus frem. Ved ceremonien 

hentede man vand i Siloadammen og bragte 

det op til templet. Nu rykker Jesus løftet væk 

fra ceremonien og knytter det til sig selv.

 I stedet for at invitere folk til templet for 

at møde Gud og få slukket deres åndelige 

tørst, inviterer Jesus folket ind i et fællesskab 

med ham selv. Et fællesskab, der kan give fol-

ket adgang til den lovede frelseskilde. Denne 

kilde udspringer ikke fra templet i Jerusalem, 

men fra Helligånden, der vil oprette Guds 

tempel i mennesker. 

 »Kom alle I, der tørster, kom og få vand!« 

(Åb 22,17). Sådan lyder invitationen fra Jesus 

til alle os, der – hvad enten vi er klar over det 

eller ej – tørster efter frelse og mening med 

5

livet. Han inviterer os til at tro på ham, drikke 

af ham og lade det nye liv strømme ind som 

levende vand.
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Gud, vi takker dig, at du bærer os, 
når livet synes uden håb og mening.

Vi bekender for dig, at vi ofte vurde-
rer mennesker overfladisk og me-
ner at kunne bedømme dem uden 
at kende deres hjerte.

Vi beder om, at du må give os kær-
lighed til de svageste i samfundet, 
så de i os møder en genspejling af 
din kærlighed.

Vi beder for alle, som er syge eller 
lever med et handicap. Hjælp 
os med at opfylde deres 
behov for menneskeligt 
fællesskab og nærhed.

Nåden alene 
– Guds hjerte for verden

 MATT 11,25-30  På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens 

og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret 

det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgi-

vet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen 

undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle 

I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit 

åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde 

hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.« 
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Jesus takker Gud for, at han ved sin nåde har 

ladet mennesker kende Faderen gennem 

Jesus selv. Men dernæst lader han også den 

gave få virkning i menneskers liv. For ved at 

tage imod gaven, kan man finde ro i tro, liv 

og tanke.

 Mere end nogen anden viser Jesus des-

uden, at evangeliet også er jordisk. Han 

møder også de jordiske behov og helbreder 

mennesker fra sygdom eller sætter dem fri 

af andet, som binder dem. Vi er kaldet til 

at gøre det samme. Jesus vil, at vi skal tage 

hans opgave og hans byrde på os selv og 

videreformidle Guds nåde ikke blot gennem 

ord, men også gennem handling.
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Skriften alene 
– Guds stemme i verden

 LUK 8,4-8  Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra den ene by 

efter den anden, sagde han i en lignelse: »En sædemand gik ud for at så sit korn. 

Og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle 

åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det 

ikke havde væde. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne groede helt sammen og 

kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav hundrede fold.« 

Da han havde sagt det, råbte han: »Den, der har ører at høre med, skal høre!«

De færreste af os oplever, at Gud taler di-

rekte til os – men Guds stemme lyder stadig 

i verden gennem Bibelen. Med sin lignelse vil 

Jesus lære os, hvordan vi skal forholde os til 

Guds ord, og hvad ordene vil gøre ved os. Han 

minder os om, at vores tro kan blive kvalt, 

hvis vi er mere bundet til jordiske værdier end 

Guds ord. Som kornet kan blive kvalt mellem 

tidsler, kan vores tro kvæles af forskellige 

ting, som fylder for meget i vores liv. 

 Derfor er det vigtigt, at vi lytter til Bi-

belens ord og lever det ud i alle livets sam-

menhænge og deler vores tro med andre 

mennesker i tillid til, at det kan vokse op og 
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give hundrede fold. Hvis ikke vi deler Guds 

ord, hvordan skal mennesker så høre Guds 

stemme?

Gud, vi takker dig for, at vi har ad-
gang til dit ord i Bibelen.

Vi bekender for dig, at vi ofte er til-
bageholdende med at møde men-
nesker med dit ord.

Vi beder om, at du må bruge os til at 
sprede dit ord i vores lokalsamfund.

Vi beder for alle, der har taget 
imod Guds ord, at de må 
holde fast ved troen og 
bære troens frugter.
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Kristus alene 
– Verdens håb

 KOL 1,27-28  … for dem [Guds hellige] ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for 

hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb. Ham for-

kynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre 

ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus.

I Det Gamle Testamente bruges »herlighed« 

til at beskrive Guds nærvær på Sinajbjerget (2 

Mos 24,14-25) og i Jerusalems tempel (1 Kong 

8,10-11). For israelitterne var templet et fysisk 

udtryk for, hvordan Gud var nær ved netop 

dem. Det var et sted, hvor man kunne drage 

hen for at opleve Guds nærhed. Men kun hvis 

man tilhørte det jødiske folk.

 Nu taler Paulus imidlertid om »herlighed 

for hedningerne«. Paulus har nemlig opda-

get, at Guds nærvær ikke længere er forbe-

holdt jøderne. Nu kan hedningerne også 

komme helt tæt på Gud. Men det skal ikke 

ske ved at ofre i Jerusalems tempel. Det sker 

gennem Jesus, som ofrede sit liv for at frelse 

verden. Denne opdagelse var så altomvæl-

tende for Paulus, at han vier resten sit liv til 

at bringe den gode nyhed videre ud i verden. 

Det ender endda med at koste ham livet! 

 Hvis Kristi kors udgør et håb for alle men-

nesker, må kirkens mission bestå i at være og 
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bringe håb til alle folkeslag. Vi må med ord 

og handlinger forkynde, at Kristus er verdens 

håb. Også når det koster livet.

Gud, vi takker dig for, at alle har 
mulighed for at blive en del af dit 
folk.

Vi bekender for dig, at vi ikke altid 
brænder for at lede andre menne-
sker til dig.

Vi takker dig for, at du har kaldet os 
til at bringe nyt håb til alle folke-
slag. Vi beder særligt for det kirke-
lige børne- og ungdomsarbejde, 
at de må nå ud med evangeliet til 
dem, som lever uden håb. 

Vi beder for alle kristne, der 
er forfulgt og står i fare 
for at miste livet på 
grund af deres tro.
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Forslag til programlægning 
for bedeugen

Måden vi samles på i bedeugen er forskellig fra sted til sted. Der kan være 

mange gode traditioner, men måske har I lyst til at afprøve andre former for 

bedesamlinger og variere ugens program. Her kommer 6 programforslag til 

bedesamlinger. Måske har I lyst til at afprøve en eller to nye former. 

3 Familiens aften 
Lav en aften for børn og børnefamilier. 

Start kl. 17.00 og afslut med fællesspisning. 

Efter børnesange og en kort refleksion, til-

bydes aktiviteter, hvor bønnen kan omsæt-

tes i handling og opleves gennem sanserne. 

F.eks. ved at gå gennem en bibelhistorie med 

billeder og sanseting, ved at bede for landet/

byen med kryds på kort, ved at åbne konvo-

lutter med bibelvers, ved bøn for indsam-

lingsprojektet med billeder og indsamlings-

skål, eller ved at forme en figur af sig selv i ler. 

4 Ungdomssamling med café
Lav en aften særligt målrettet unge. 

Inddrag de unge i planlægningen af afte-

nen, og lad dem står for sangvalg, musik 

og oplæg. Lav særlige invitationer til ung-

domsafdelingerne i lokalområdet. I stedet 

for en samlet bedesamling kan den fælles 

bøn ske ved bedestationer (som beskrevet 

ovenfor). Afslut aftenen med åben café, 

hvor der er mulighed for socialt samvær.

1 Måltidsfællesskab før bedemøde
Start jeres aften med at spise sammen. 

I kan enten få nogle frivillige til at lave ma-

den eller lave et stort tag-selv-bord. Før I 

sætter jer til bords, kan I opfordre folk til at 

sætte sig hos personer, som de ikke ken-

der eller ikke taler med så tit. Afsæt min. 

en time til måltidet, og gå derefter i gang 

med oplægget i bedefolderen og bønnen. 

2 Bedestationer og læsninger
Før mødet opstilles forskellige bedesta-

tioner i det rum/ den kirke, hvor mødet skal 

afholdes. En bedestation kan være et be-

detræ/grene; et verdenskort/en globus; et 

kors, som man kan tænde et lys ved; et bord 

med lokale aviser. I kan sikkert finde mange 

andre ideer til bedestationer. Aftenens pro-

gram veksler mellem læsning af bibeltek-

ster/oplæg i bedefolderen og tid, hvor man 

frit går rundt til de forskellige stationer. 



5 Bønnevandring
Arranger en bønnevandring i lokalom-

rådet. Gå en rute på 2-4 km, hvor I går forbi 

vigtige steder i jeres by: rådhus/ kommunal-

administration sygehus/lægehus, pleje-

hjem, børnehave. Stop gerne op fire-fem 

gange på ruten. Ved stoppene kan udsnit 

fra bedefolderen, eller en kort refleksion læ-

ses, hvorefter der gives tid til stilhed og bøn. 

Slut gerne aftenen af med kaffe/varm drik. 

13

6 Gudstjeneste med fælles bøn
Hold en liturgisk gudstjeneste i sam-

arbejde med en af lokalområdets præster. 

Brug gerne salmer og meditative sange 

samt bibellæsninger. Giv plads til stilhed og 

korte bønner. På EA’s hjemmeside ligger der 

et forslag til en liturgi for en sådan gudstje-

neste. 

God fornøjelse med programlægningen og 

bedeugen
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Giver frimodighed til at samtale om tro
alister mcgrath

Forsvar for troen – En indføring i apologetik
Alister McGrath fra University of Oxford er en af verdens førende 
apologeter. 
Hensigten med »Forsvar for troen« er ikke primært at udruste læ-
seren til at kunne vinde diskussionen, når de klassiske apologetiske 
spørgsmål kommer på bane. McGrath gør sig derimod til talsmand 
for en apologetisk tilgang, der appellerer ikke kun til intellektet, 
men også til hjertet og fantasien.
»Apologetik skal ikke ses som en defensiv og fjendtlig reaktion mod 
verden«, siger McGrath, »men som en kærkommen lejlighed til at 
vise indholdet af den skatkiste, som den kristne tro vitterlig er.«

192 sider
199,95 kr. Med »Forsvar for troen« bliver kristne godt rustet 

til med frimodighed at vove sig ud i samtaler med 
ikke-kristne om Guds eksistens og andre af tilvæ-
relsens store spørgsmål.
Kurt Christensen, Professor dr.theol.

Bogen er udgivet i samarbejde med Center for Kristen Apologetik og med støtte fra Evangelisk Alliance.
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Keller deler ud af sin store viden om bøn
timothy keller

Bøn 
Der er skrevet mange bøger om bøn gennem tiden, som vi kan lære 
rigtig meget af, men hver tid har sine egne udfordringer. Keller skriver 
om bøn på baggrund af den tid, vi lever i og de udfordringer, vi lever 
med i dag.
Han giver læseren indsigt i Bibelens vejledning om bøn og øser af sit 
omfattende kendskab til mange af kirkens store bønskæmper. Sam-
tidig motiverer og opmuntrer han sin læser til at finde ind i samtalen 
og mødet med Gud.

Bøn er både ærefrygt og nærhed, både kamp 
og virkelighed. Vi oplever ikke alle aspekterne, 
hver gang vi beder, men alle fire aspekter bør 
være væsentlige dele af vores bøn set over hele 
livsforløbet. 
Citat fra bogen

360 sider
249,95 kr.
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Indsamling
Nyt håb for undertrykte kvinder

Når fattigdom eller forfølgelse sætter ind, er 

kvinderne ofte en særlig udsat gruppe. De 

forfølges ikke kun på grund af deres tro, men 

også på grund af deres køn. 

 Evangelisk Alliance samler penge ind til 

arbejdet blandt undertrykte og forfulgte 

kvinder. Vi støtter tre konkrete projekter, 

som sigter efter at gendanne håb og skabe 

en lysere fremtid for udnyttede kvinder. 

 Made in Hope er en filippinsk paraplyor-

ganisation, som hjælper kvinder og børn, der 

er ofre for menneskehandel og prostitution. 

Kvinderne får uddannelsesmuligheder og 

hjælp til at styre deres økonomi. Desuden 

får de mulighed for at blive en del af et læn-

gerevarende helingsforløb gennem terapi, 

mentorering og bøn. Made in Hope bistår 

blandt andet den filippinske regering i at 

udvikle en national strategi for bekæmpelse 

af menneskehandel. De danske midler går til 

et konkret projekt i Manila. 

 World Evangelical Alliance har iværk-

sat et hjælpeprogram i en række asiatiske 

lande med det formål at uddanne kvinder 

i menigheder til at bekæmpe undertryk-

kelsen. Kvinderne lærer at dokumentere de 

overgreb, som de bliver udsat for i hverdagen, 

og kæmpe for deres egne rettigheder. Støt-

ten fra Danmark giver mulighed for at udvide 

programmet, så flere kvinder involveres.

 International Institute for Religious 

Freedom of the World Evangelical Al-

liance vil samle nøglepersoner til en konfe-

rence om kvinder og forfølgelse med henblik 

på at udvikle en strategi og udruste ledere. 

Mange af deltagerne kommer fra fattige 

sammenhænge, hvor kristne lever under 

forfølgelse. Kvinderne har ikke mulighed for 

at deltage i en sådan konference uden øko-

nomisk støtte. Den danske støtte er afgø-

rende for, at konferencen kan afvikles med 

de rigtige deltagere.
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Indsamlingsperioden løber frem til udgan-

gen af januar måned i 2017. Sidste år modtog 

Evangelisk Alliance godt 400.000 kr. i gaver. 

 Cirka 300.000 kr. blev sendt til Faros’ 

arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i 

Grækenland. Desuden støttede vi European 

Evangelical Alliance og World Evangelical 

Alliance med godt 25.000 kr. 

 De resterende midler blev anvendt til 

Evangelisk Alliances aktiviteter i Danmark. 

 Gaver til Evangelisk Alliances arbejde kan 

indsættes på bankkonto: 9570 – 0006402151


