Komitéen bag bedeugen

Informationer
Evangelisk Alliance i Danmark udgiver et hæfte om bedeugen,
som indeholder bibeltekster og reflektioner til hver af dagene i
ugen. Hæftet fås der, hvor du plejer at gå til møde eller i kirke.
Hver aften samler vi penge ind til kirkerne på Sri Lanka.

5.-12. januar

Bedeuge2020
Kolding
Tema: På vejen hjem

Mads Peter Kruse, Kolding Valgmenighed
Henrik Sonessen, Kolding Valgmenighed
Tove Merrild, Kolding KirkeCenter
Erik Hansen, Indre Mission
Elizabeth Padillo, Kolding International Congregation
Jesper Kure, KirkeiByen
Ingrid Frederiksen, KirkeiByen
Daniel Datsomor, Holy International Christian Ministries
Elon Jepsen, Harte kirke
Jan Mortensen, Kristkirken
Michael Nygaard, Kristkirken
Gregers Mærsk-Kristensen, Sct. Michaels kirke
Per Damgaard Pedersen, Kristkirken

Program

Glad!

Mandag den 6. januar klokken 19.30

I sidste uge snakkede jeg med et ungt par, som lige er flyttet
hertil. De havde selvfølgelig kigget grundigt på byen, før de
besluttede at det lige var her, de ville slå sig ned. De havde
meget godt at sige. Kolding er jo skøn! »Og så har vi hørt, at
kirkerne har det godt med hinanden«, sagde de.
Jeg kunne bare smile og nikke. Ja, sådan er det.
Vi oplever noget godt sammen i uge 2, når vi besøger hinanden. Hvor der er hjerterum, er der husrum, og det er der i vores
kirkerum.
En ting er, at vi er forskellige i Evangelisk Alliance. Og der
er jo forskellige forskelle. Nogle har mest med kultur og stil at
gøre. Andre har med forskelle i tro at gøre. De går dybere ned
og er mere seriøse. Dem skal vi respektere og anerkende.
En anden ting er, at vi har noget til fælles. Der er en glæde, som vi deler. Glæden over at Gud er god. At det ikke er
biokemi og tilfældighed der gør at vi findes, men Gud der
ville have os i sin verden. At vores Frelser har reddet os fra at
ende i det onde. At han giver os sin Ånd med guddommelig
munterhed og kraft. Der er meget at være glad for.
Vi har noget til forskel og noget til fælles. Begge dele. Og
nu skal vi bede sammen og synge nogle sange. Møderne varer
en god times tid. Der er ståkaffe og hyggesnak til slut.
Du går glad hjem.

Vært: Kolding KirkeCenter, Pinsekirken, Ole Rømers Vej 8
Indleder: Per Damgaard Pedersen, Kristkirken
Særligt for aftenen: Dag 2 i hæftet

Tirsdag den 7. januar klokken 19.30
Vært: Kolding International Congregation, Simon Peters Kirke,
Islandsvej 12
Indleder: Jens Fischer Nielsen, Bangladesh
Særligt for aftenen: International aften. Dag 3 i hæftet

Onsdag den 8. januar klokken 19.30
Vært: Sct. Michaels kirke, Sct. Michaels Gade 2
Indleder: Jesper Kure, KirkeiByen, Apostolsk kirke
Særligt for aftenen: Dag 4 i hæftet

Torsdag den 9. januar klokken 19.30
Vært: KirkeiByen, Apostolsk kirke, Kirkesalen på Højskolen, Lykkegårdsvej 100
Indleder: Elon Jepsen, Harte kirke
Særligt for aftenen: Dag 5 i hæftet. Byens ungdomsgrupper er
særligt indbudte. Efter mødet: Hæng ud i caféen.

Med hilsen fra komitéen
i Evangelisk Alliance i Kolding
Per D. Pedersen

