Kolding den 30. december 2020

Kære venner i Evangelisk Alliance
Efter statsministerens pressemøde den 29. december må vi desværre anbefale, at årets bedeuge ikke
gennemføres som planlagt. Hele Danmark er lukket ned på grund af Covid-19, og vi må tage vores del af
ansvaret for at begrænse udbredelsen af Covid-19 i vores samfund ved ikke at samles fysisk.
Bønnen er ikke aflyst
Hele verden befinder sig i en alvorlig krise. Mange mennesker er ramt af sygdom, og endnu flere er ramt af
konsekvenserne af de mange nedlukninger. Derfor skal fortsat bede for Danmark og verden. Derfor vil vi
anbefale, at bedemøderne gennemføres online eller i forbindelse med andagter i hjemmet. Tænk i det hele
taget kreativt: Hvordan kan vi samles i bøn for vores land og verden, mens vi holder afstand?
Online-ressourcer
Hjælp os med at sprede bedefolderen til alle i jeres menigheder sammen med en opfordring til at daglig bøn.
Enten kan I omdele de fysiske foldere eller rundsende dette link: http://www.evangeliskalliance.dk/wpcontent/uploads/2020/10/EA-bedefolder-2021.pdf
I foråret fik vi udarbejdet en lille bønnebog, som også kan downloades. Den finder I her:
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2020/03/B%C3%B8nnebog2.pdf
I forbindelse med bedeugen 2021 har Simon Pedersen og Arvid Asmussen skrevet sangen ”Vi løfter vores
hjerter til dig”. Her finder I noder og tekst samt link til musikvideoen på YouTube:
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2020/12/Vi-l%C3%B8fter-vores-hjerter-til-digrettet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HLzfxz6XYGw
Nationale bedemøder online
Uanset, hvordan udviklingen går, har vi allerede besluttet, at vi – i lyset af situationen vil arrangere fire online
nationale bedemøder via Zoom. I udgangspunktet er de ikke tænkt som erstatning for de lokale arrangementer,
men som et tilbud til dem, som ikke kan deltage, eller som bare ønsker at bede sammen med folk fra hele
landet. Det bliver mandag, torsdag og torsdag aften og så søndag eftermiddag. Vi vil offentliggøre et program
via hjemmesiden og de sociale medier, når programmet er færdigt i løbet af uge 1.
Hjælp os med indsamlingen
Tag vare på indsamlingen til EA’s arbejde i Danmark og internationalt. Stort set hele budgettet finansieres af
den årlige indsamling. Mister vi årets indtægter, vil det derfor gå hårdt ud over vores muligheder i det
kommende år – og ikke mindst vores indsamling til en mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa.
Det fremgår af vores regler, at Evangelisk Alliances bestyrelse og repræsentantskab ikke er ”ansvarlig for
lokalkomiteernes profil og aktiviteter, men bestyrelsen har en vejledende og konsultativ rolle i forhold til
lokalkomiteerne.” Ovenstående skal derfor betragtes som en vejledning – som bestyrelsen ikke desto mindre
håber, at alle vil forholde sig til og følge.
Med ønsket om et velsignet nytår!
Med venlig hilsen
Thomas B. Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv
eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje
eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Romerbrevet kapitel 8, 37-39

