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Indsamling 2021
I år går indsamlingen primært til en mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa. 
Melody Wachsmuth, en af lederne i Evangelisk Alliances Roma-netværk, fortæller om 
projektet:

I de sidste tredive år er romaer i den sydøstlige del af Europa strømmet til kristne 
menigheder. En vækkelse blandt romaerne i det sydlige Serbien, der begyndte i midten 
af 90’erne, har ført til etableringen af en lang række menigheder. 
Mange romaer er åbne for evangeliet, og det skaber nye muligheder for evangelisering 
og discipeltræning blandt de talrige romasamfund i Sydøsteuropa. De nyetablerede 
romamenigheder har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet. Denne 
udvikling kræver modne og uddannede ledere, så troen blandt romaerne kan vokse, og 
flere må få kendskab til det kristne budskab. 
Lederne blandt romaerne er overbeviste om, at det er kirkerne, der kan skabe forsoning 
i samfundet og hele de dybe sår mellem romaer og ikke-romaer. Muligheden kommer 
dog ikke uden en række udfordringer. Romaerne er fortsat marginaliseret og lider under 
stigende fattigdom, sundhedsproblemer, ringe beskæftigelse og dårlig uddannelse. 
Mange ledere i romamenighederne har ingen teologisk uddannelse og savner ofte de 
nødvendige forudsætninger for at kunne blive optaget på teologiske 
uddannelsesinstitutioner. Vores vision tager højde for denne komplicerede situation. 

Vi ønsker at starte en fleksibel, mobil skole, der kan komme ud til de nye roma-ledere. 
Målet med træningen er, at de får et grundigt kendskab til Bibelen, at de kan tænke 
bibelsk og teologisk over de udfordringer, de møder som kirke og i samfundet, og at de 
må vokse som modne ledere, der kan lede andre. En holistisk træning af ledere, som vil 
gøre menighederne rodfæstet i Kristus og udrustet til at håndtere tidens udfordringer, 
er altafgørende. Vi er overbeviste om, at det vil transformere romaernes fællesskaber 
og være et vidnesbyrd om Guds magt og kærlighed iblandt dem. Vi tror, at nu er det 
rette tidspunkt for en sådan bibelskole. Vi går frem i tro og med håb.
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Bibelbrug
Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Bibelen er et fascinerende stykke litteratur. Dens 66 skrifter rummer en lang række af 
forskellige genrer fra poesi til historieskrivning og fra lovtekster til brevlitteratur. 

På mangfoldige måder beskriver den liv og død, glæde og sorg, tvivl og tro, ondskab 
og tilgivelse, kærlighed og had, krig og fred. Persongalleriet indeholder forbilleder til 
efterfølgelse og skrækeksempler til advarsel. 

I Bibelen udfolder Guds historie med verden sig. Det er en historie, som vi hver især 
allerede indgår i og på samme tid inviteres til at blive en del af. For Bibelen er også 
Guds ord. Her taler Gud til verden, til sit folk og til dig. Han ønsker ikke, at vi alene skal 
læse bogstaverne og ordene, men at vi engagerer os med alt, hvad vi er, så budskabet 
må forvandle vores hjerter, sind og handlinger. Derfor opfordres vi gennem de otte 
tekster i bedefolderen til at læse, leve, dele, invitere, tænke, opleve, høre og lovprise, 
når vi sammen går på opdagelse i det bibelske univers. 

Lad os finde sammen for på ny at opdage Bibelens fortællinger og bede for, at dets 
budskab må rodfæste sig i vores liv og bringe forvandling til det land og den jord, som 
vi er en del af. 

Velkommen til bedeugen 2021!

Ugens aftenprogram
Mandag den 11. januar kl. 19.30
Odense Vineyard: Grønløkkevej 8D  
Taler: Henrik Hadberg, Fyns Frimenighed. Emne: Lev

Tirsdag den 12. januar kl. 19.30 
Betania: Rytttergade 3  
Taler: Strange eller Astrid Møller Christensen, Frelsens Hær. Emne: Del

Onsdag  den 13. januar kl. 19.30 
Bykirken: Østergade 57  
Taler: Erik Empleo Dahl Hansen, Indre Mission. Emne: Inviter

Torsdag den 14. januar kl. 19.30 
Kristuskirken: Klosterbakken 11 
Taler: Casper Vestergård, Bykirken. Emne: Tænk

Fredag  den 15. januar kl. 19.30
Ungdomsaften i Jacobskirken: Thorsgade 40  
Taler: Christoffer Højlund, Fyns Valgmenighed. Emne: Oplev


