
Indsamling 2022
I år går indsamlingen primært til en mobil bibelskole for roma-ledere i 
Østeuropa.
Igennem de seneste årtier er der blevet etableret en lang række roma-
menigheder som følge en vækkelse fra midten af 90’erne. 
Menighederne har allerede nu vist sig at have en stor og positiv indfly-
delse i samfundet omkring sig, hvilket ikke er enkelt i en tid, hvor roma-
erne fortsat er marginaliseret og lider under stigende fattigdom, sund-
hedsproblemer, ringe beskæftigelse og dårlig uddannelse. 
Mange ledere i romamenighederne har dog ingen teologisk uddannelse. 
Derfor er målet med den mobile bibelskole at starte en fleksibel uddan-
nelsesmulighed, som tager højde for romaernes komplicerede situation 
og kommer ud til de nye roma-ledere. 
Målet med træningen er at give et grundigt kendskab til Bibelen, så 
lederne kan lære at tænke bibelsk og teologisk over de udfordringer, de 
møder som kirke og i samfundet. 
Planen for projektet er, at roma-bibelskolebestyrelsen i marts 2022 
lancerer en forsøgsgruppe. Allerede i september og oktober 2021 på-
begyndtes træningen af instruktorer, som blev hjulpet til at forberede 
undervisningsmoduler. Herigennem opbygges også en ledergruppe med 
fælles visioner for skolen. 
I løbet af bedeugen i 2021 samlede Evangelisk Alliance også ind til 
projektet, men grundet corona-situationen – og dermed aflyste fysiske 
bedemøder – blev det indsamlede beløb ikke helt så stort som håbet. 
Det samlede beløb sidste år lød på 100.000 kr., og vi samler nu endnu en 
gang ind til det gode projekt, så mange flere igennem undervisning og 
vejledning kan lede og hjælpe mennesker tæt på Jesus.
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Hvile som mål for troen

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige 
hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den 
[…] Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.«

Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når du hviler. 
Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på, for vores 
samfund – og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som både 
går ud over troslivet og de nære relationer.

Her er nogle af de konsekvenser, som jeg umiddelbart kan få øje på:

Vi fortrænger vores skyld – for man kan ikke skynde sig med tilgivelse. Vi 
ødelægger forholdet til Gud og mennesker – for man kan ikke skynde sig med 
kærlighed. Vi får sværere ved at sørge og slå følgeskab med den lidende – for 
man kan ikke skynde sig med sorg og smerte
Der er altså al mulig grund til, at Evangelisk Alliance i år sætter fokus på hvile 
og hviledage. 

Teksterne er skrevet af Anna-Marie Hansen efter inspiration fra det internatio-
nale oplæg.

Lad os benytte årets bedeuge til at reflektere over, hvordan vi kan lade hvilen 
være et mål for troen.

Velkommen til bedeugen 2022!

Ugens aftenprogram

Mandag den 10. januar kl. 19.30
Bykirken: Østergade 57  
Taler: Christoffer Højlund, Fyns Valgmenighed. Emne: Guds omsorg

Tirsdag den 11. januar kl. 19.30 
Kristuskirken: Klosterbakken 11
Taler: Thomas Lorenzen, Vineyard. Emne: Hvile 

Onsdag  den 12. januar kl. 19.30 
Betania: Rytttergade 3
Taler: Maria Bræstrup Aaskov, Metodistkirken. Emne: Medfølelse 
 
Torsdag den 13. januar kl. 19.30 
Sankt Hans Kirke: Sankt Hans Plads 1
Taler: Strange Møller Christensen, Frelsens Hær. Emne: Erindring

Fredag  den 14. januar kl. 19.30
Frelsens Hær: Peder Skrams Vej 31
Taler: Erik Empleo Dahl Hansen, Indre Mission. Emne: Lykke
 


