
Mads Peter Kruse og David S Johansen, Kolding Valgmenighed 

Tove Merrild, Kolding KirkeCenter 

Elizabeth Padillo Olesen, Kolding Int. Congregation 

Daniel Datsomor, Holy Int. Christian Ministries 

Jan Holm Mortensen, Michael Lerche Nygaard,                          
Jes Nedergaard Espersen Kristkirken 

Gregers Mærsk-Kristensen, Sct. Michaels Kirke 

Indre Mission 

Ingrid Frederiksen, Jesper Kure, Kirkeibyen 

Vi anbefaler, at du også har hæftet fra Evangelisk Alliance - du kan 
evt downloade det her:   
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2021/10/
Bedefolder-2022.pdf

Komitéen	bag	bedeugen

Informationer

10 - 14. januarKolding
Bedeuge	2022

Tem
a:	Sabbat



I Kolding har vi en god tradition for at mødes på kryds og tværs af 
kirkeskel, teologi og praksisser ved årets begyndelse for at være 
sammen som ”Guds folk”. Det foregår ikke alene i Kolding, men i hele 
Danmark, ja i hele verden. Det er en global bølge af bøn, som 
understreger den kristne enhed midt i mangfoldighed. 

Igen i år har den lokale arbejdsgruppe for Evangelisk Alliance 
udarbejdet et program, hvor vi mødes forskellige steder og med 
forskellige udtryk af bøn tilbedelse og fællesskab. Vi håber meget du vil 
bakke op om det, ligesom du er velkommen til at invitere andre med! 

Årets tema er:  ”Sabbat. At leve i Guds hvile.”  Sabbat betyder ophør. 
Ophør af arbejde og hverdagsaktivet. Sabbat er en del af Guds 
skabelsesorden for os som mennesker. Og den er vigtig at få 
indarbejdet som en fast rytme i vores liv.  

Vores ønske er, at midt i en almindelig uge med arbejde og 
hverdagsgøremål, at vi må finde den Gudgivne rytme af hvile, så det 
indarbejdes på en naturlig  ikke anstrengt måde. At Gud får vores 
opmærksomhed i bøn og tilbedelse. At vi må komme til Ham.  
I den engelske frie og poetiske oversættelse af Bibelen ”The Message” 
lyder det således: 

”Kom til mig. Kom, vær sammen med mig, og du vil genvinde dit liv. 
Jeg vil vise dig, hvordan du tager en virkelig pause. Gå sammen med 
mig og arbejd med mig. Se hvordan jeg gør det. Lær de utvugne rytmer 
af nåde. Jeg vil ikke lægge noget tungt eller noget ikke passende på dig. 
Vær sammen med mig, du vil lære at leve frit og let.” Mt. 11:28-30.  

Velmødt til Evangelisk Alliances bedeuge i Kolding! 
På arbejdsgruppens vegne, 

Jesper Kure 
Formand for Evangelisk alliance i Kolding

Sabbat:	At	leve	i	Guds	hvile
Mandag d. 10. januar til fredag d. 14. januar 2022 
Alle møder begynder kl. 19.00. 

Mandag 
Kristkirken, Haderslevvej 38, Kolding. 
Indleder Elizabeth Padillo Olesen, Kolding Int. Congregation  

Tirsdag 
Missionshuset Betel, Indre Mission, Tøndervej 5, Kolding. 
Indleder Mads Peter Kruse, Kolding Valgmenighed 

Onsdag 
Bønnevandring* 
Tilrettelægger Gregers Mærsk-Kristensen, Katolsk Kirke og 
Ingrid Frederiksen, Kirkeibyen 

* Vi starter i Skt. Michaels kirke, Sct. Michaels Gade 2, går 
herfra til Stejlbjerganlægget, inden vi går indenfor i 
Kristkirken. Herfra fortsætter vi til Grænsebroen (i 
Søndergade), for at slutte hvor vi startede, i Skt. Michaels Kirke. 
Her er der sørget for en kop varm kaffe! 
Undervejs vil vi bede, synge og samtale. Ved hvert stop 
undervejs vil præster fra vore forskellige kirker lede bønnen – 
alt sammen med udgangspunkt i emnerne knyttet til dagens 
tema. 
Klæd dig varmt på og lad os sammen gå ud at bede for vor by. 

Torsdag 
Kolding Valgmenighed, Industrivej 12, Kolding. 
Indleder Daniel Datosomor, Int. Christian Mission 

Fredag** 
Kirkeibyen, Samværket Lykkegårdsvej 100,  
Indleder Tove Merrild, Kolding Kirkecenter 

** Den planlagte traditionelle fællesspisning er desværre AFLYST 
pga. corona restriktioner.  

Program


