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Åndeligt venskab
Den 6.-13. januar 2019 går kirker verden over sammen for at bede. Også i Odense.
I år er temaet: Åndeligt venskab
Formand for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver sådan her:
”Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interesse. Alligevel er det kun de
færreste, der finder ind i et kristent fællesskab”.
Årets bedeuge tager udgangspunkt i dette dilemma. Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen,
har skrevet ugens temaer i bedeugens folder og han opfordrer os til at søge åndeligt venskab
med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi
dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham, som gennem sin død og opstandelse
møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.
Lad det være en grundlæggende del af vores forbøn i denne uge: At flere må møde og få et
åndeligt venskab med et kristent menneske.
Indsamlingen i #bedeuge19 går til at støtte uddannelsen af kirkeledere i Iran og Afghanistan.
Det er lande, der ofte forbindes med islamisk terror og ekstremisme. En mere ukendt virkelighed er, at Iran siden 1979 har oplevet en kristen vækkelse, der har spredt sig ind i Afghanistan.
Undergrundskirken i begge lande vokser som en uimodståelig græsrodsbevægelse på trods af
stærke forfølgelser.
I kølvandet på vækkelse er der altid store behov. Nye troende behøver forbilleder, undervisning
og omsorg. Kirkens sundhed er i høj grad afhængig af præster, som er forankrede i Kristus og i
Bibelens åbenbaring.
Elam Ministries har siden 2005 trænet iranske og afghanske troende gennem bibelteologiske
kurser på internettet, i Tyrkiet og i andre lande i regionen. Frugten har været nye kirkeplantninger og tusindvis af nye troende. Alene i Tyrkiet er der plantet 46 persiske kirker.
I år vil vi i Evangelisk Alliance støtte op om dette vigtige arbejde gennem forbøn og indsamling
til Elams træning af flere nye persiske kirkeledere.
Du kan læse mere om ugetema og indsamling på www. evangeliskalliance.dk.

Tilmeld dig den daglige bedeuge-sms
ved at skrive BED til 20 33 29 27

Aktiviteter og tilbud i ugens løb:
Ud over ugens aftenlige bedemøder er der også en vifte af andre tilbud som alle har bøn som
omdrejningspunkt:
Tirsdag den 8. januar klokken 14.30:
Seniorbedemøde i Godthåbskirken v. Kristent Fællesskab
Taler: Erik Hedelund fra Apostolsk Kirke.
Adresse: Rosenlunden 15, 5000 Odense C
Tirsdag den 8. januar fra klokken 21.00:
Et døgn i bøn for Odense:
Fra tirsdag den 8. januar kl. 21.00 til onsdag d. 9. januar kl. 19.00 bedes der i Betania for Odenses indbyggere, ledere, politikere, kristne grupper og kirker, begivenheder og for mennesker der
ønsker forbøn. Og alle kan være med!
Praktiske oplysninger:
•
Bededøgnet begynder efter bedemødet tirsdag aften i Betania og fortsætter 22 timer frem.
•
Hver bedetid varer en halv time. Der bedes i bederummet på første sal i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense
•
Man må gerne tage flere bedetider i løbet af bededøgnet.
•
Man må gerne melde sig til at bede sammen med en eller flere andre.
Der vil hele døgnet være åbent i cafeen i stueetagen, hvor man er velkommen til at hænge ud
og være sammen før eller efter sin bønnetid.
Du melder dig til hos Jakob Olesen på sms: 20 33 29 27. Angiv navn, e-mailadresse og ønsket
tidspunkt. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på aftalen.
Der er også mulighed for at komme med forbøns-ønsker. De kan ringes eller skrives ind på
tilmeldings- telefonnummeret.
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Onsdag den 9 januar 2019 kl. 17.00 med drop in fra 16.30:
Messy Church i Sankt Hans kirke
Tema: Børn og Bøn
Velkommen til en anden måde at være kirke på. Det er rodet, det er
måske lidt larmende, men du kan komme, som du er og med hele
familien. Det er hyggeligt, sjovt, skørt, snasket, fuld af mening
- og I er hjemme til puttetid igen!
Der er mulighed for fællesspisning klokken 18. Det koster 25 kr. pr. voksen - børn er gratis
Yderligere oplysninger ved Maria Boll - Tlf 2337 0250 eller mail: maria@sankthanskirke.dk
Kl. 16.30: Drop-in: afslapning og hygge.
Kl. 17.00: Aktivitet: Kreative, rodede, inspirerende og sjove små værksteder med mening for
HELE familien.
Kl. 17.45: Bibelhistorie: kort, relevant og børnevenlig gudstjeneste med livlig sang
Kl. 18.00: Fællesspisning – maden bliver lavet og serveret.
Adresse: Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C (i menighedshuset)

Ugens aftenprogram:
Mandag den 7. januar kl. 19.30-21.00
i Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense C
Taler: Henrik Hadberg, Luthersk Mission. Emne: Vi er kaldede til at gøre andre til disciple
Tirsdag den 8. januar kl. 19.30-21.00
Ungdomsaften i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C
Taler: Maria Bræstrup Aaskov, Metodistkirken. Emne: Vi er kaldede til at bygge bro
Onsdag den. 9. januar kl. 19.30-21.00
i Jacobskirken, Thorsgade 40, 5000 Odense C
Taler: Sebastian Olesen, Vineyard. Emne: Åndelige erfaringer bygger bro
Torsdag den 10. januar kl. 19.30-21.00
i Frelsens Hær, Peder Skrams Vej 31, 5220 Odense SØ
Taler: Karin Barbé, Apostolsk kirke. Emne: Det gæstfrie fællesskab bygger bro
Fredag den 11. januar kl. 19.30-21.00
i Kristuskirken, Klosterbakken 11, 5000 Odense C
Taler: Christoffer Højlund, Fyns Valgmenighed. Emne: Medvandring bygger bro

