
Mads Peter Kruse og David S Johansen, Kolding Valgmenighed 

Tove Merrild, Kolding Kirkecenter 

Elizabeth Padillo Olesen, Kolding Int. Congregation 

Jan Holm Mortensen og Jes Nedergaard Espersen, Kristkirken 

Gregers Mærsk-Kristensen, Sct. Michaels Kirke 

Holger Haldrup, Missionshuset Bethel 

Ingrid Frederiksen og 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/
2022/10/Bedeuge2023-web.pdf

Komitéen bag bedeugen

Informationer

Kolding



  
I Kolding har vi gennem mange år ha1 en god vane om at mødes på kryds 
og tværs af kirkeskel og kirkerum, teologi og praksisser ved årets 
begyndelse i Evangelisk Alliance regi.  
Det er en uge med bøn, Blbedelse, fællesskab, som ikke blot foregår 
lokalt, men globalt. Det er en uge, der vidunderligt understreger den 
kristne enhed midt i vores forskellighed. Den kristne enhed, ikke enshed, 
er et stærkt missionalt tegn Bl omverden. Det er en af pointerne i Jesu 
bøn i Johs. Ev. Kap. 17.   
  
Igen i år har den lokale arbejdsgruppe for Evangelisk Alliance udarbejdet 
et godt program. Vi mødes forskellige steder og med forskellige udtryk af 
vores bøn og Blbedelse. Vi samles i 2023 under temart ”glæde.”  
  
Glæde er en vidunderlig følelse. Jeg nyder at være sammen med glade 
mennesker. I familieliv, i arbejdsliv, i kirkeliv, osv. Det gør mig uendelig 
godt! Men der er også nogle dybder Bl glæden, som vi kun finder, der 
hvor vi virkelig vælger glæden Bl. Hvor vi bevidst vælger glæden Bl, som 
en viljeshandling.  
Det udtrykker Paulus fra sit fangeskab  i Filipperbrevet – og der er ikke 
mismod eller mørke i hans tanker. Det er en glæde, som vælder frem, 
som smiTer og rammer os vidunderligt. 
Også ind i vores fangeskab og mørke.  
Paulus siger: ”Vær alBd glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær 
glade! Lad alle mærke, at I har et venligt sind. Herren er nær.” Fil. 4:4 
  
Må vi opleve nye dybder i vores glæde i troen på Jesus Kristus midt i det, 
vi står i af livsudfordringer som mennesker. Må vi kende, at Herren er 
nær, ikke Yern eller fraværende! 
  
Vel mødt Bl Evangelisk Alliances bedeuge i Kolding. 
  
På arbejdsgruppens vegne, 
Jesper Kure 
Formand for Evangelisk Alliance i Kolding 

Glæde
Program for Evangelisk Alliance 2023 

Mandag d 9. januar til fredag den 13. januar 2023 
Aftenerne starter kl. 19.00 og fortsætter til 20.00-20.30. 
Fredag starter vi dog kl. 18.00 pga. fællesspisning.  

  
Mandag Dag 2: Forventningens glæde 
Sted: Kolding Kirkecenter, Ole Rømersvej 8 
Indleder: Ingrid Frederiksen, Kirkeibyen 
  
Tirsdag Dag 3: Glæden som gave 
Sted: Simon Peters Kirke, Islandsvej 12 
Indleder: Gregers Mærsk-Kristensen, Katolsk Kirke 
  
Onsdag Dag 4: Glæde hos Gud 
Sted: Kolding Valgmenighed, Industrivej 12 
Indleder: Holger Haldrup, Missionshuset Bethel 
  
Torsdag Dag 5: Det glade fællesskab 
Sted: Kristkirken, Haderslevvej 38 
Indleder: David S Johansen, KOVA 
  
Fredag* Dag 6: Altid glæde 
Sted: Kirkeibyen, Lykkegaardsvej 100 
Indleder: Jan Holm Mortensen, Kristkirken 
  
Denne aften starter vi kl. 18.00 med fællesspisning. 

(Øvrigt program starter kl. 19.00) 
Denne aften foregår på engelsk med mulighed for simultan 
tolkning til dansk. 
  

* kl. 18.00. fællesspisning i Samværkets café: 
Hokkaidosuppe kan købes til en pris af 25,- kr. og kaffe. 

Program        
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