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Den 8.-15. januar 2017 går kirker verden over sammen for at bede. Også på
Fyn.
I år hedder temaet Enestående og er inspireret af 500-årsfejringen af reformationen. Med det tema skal vi kaste lys over nogle af de ting, som binder
os sammen på tværs af den evangeliske bevægelse: Troen, skriften, nåden
og Kristus.
I løbet af bedeugen bliver der indsamlet penge. Indsamlingen i #bedeuge17
går til at skabe nyt håb for undertrykte kvinder. Når fattigdom eller forfølgelse sætter ind, er kvinderne ofte en særlig udsat gruppe. Du kan læse mere
om indsamlingen på evangeliskalliance.dk.
——————————————————————————Bededøgn: Et døgn med forbøn for Odense
Som noget nyt vil vi i år have et bededøgn. Fra onsdag den 11. januar kl.
21.00 til torsdag den 12. januar kl. 19.00 beder vi for Odenses indbyggere,
ledere, politikere, kristne grupper og kirker, begivenheder og mennesker, der
ønsker forbøn. Det foregår i Betania, Ryttergade 3.
Praktisk:
• Bededøgnet begynder efter bedeugens aftenmøde i Betania og fortsætter 22 timer frem.
• Hver bedetid varer en halv time. Der bedes i bønnerummet på første sal
i Betania.
• Man må gerne tage flere bedetider i løbet af bededøgnet.
• Man må gerne melde sig til 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 på sms: 20 33 29 27. Angiv navn, e-mailadresse og ønsket
tidspunkt. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på aftalen og bedeemner til
bededøgnet.
Bedeemner kan ringes eller skrives ind på ovenstående telefonnummer.
Brug for yderligere info? Kontakt Jakob Olesen på tlf. 20 33 29 27

ODENSE

Program for bedeugen i Odense

Mandag den 9.

19.30 i Bykirken
Østergade 57, 5000 Odense C
Taler: Jeppe Munk, Luthersk Mission

Tirsdag den 10.

19.30 i Sct. Hans Kirke
Sct. Hans Plads 1, 5000 Odense C
Taler: Petura Haraldsen, Frelsens Hær

Onsdag den 11.

17.00 i Sct. Hans Kirke
Spaghettigudstjeneste for børnefamilier - og alle andre
Sct. Hans Plads 1, 5000 Odense C
Efterfølgende mulighed for fællesspisning
19.30 i Betania
Ryttergade 3, 5000 Odense C
Taler: Henrik Søndergård, Kristuskirken
21.00 i Betania
Bededøgn frem til torsdag kl. 19.00. Se mere på modsatte side.
Ryttergade 3, 5000 Odense C

Torsdag den 12.

19.30 i Odense Vineyard
Bedeuge for unge - og alle andre
Grønløkkevej 8D, 5000 Odense C
Taler: Vibeke Frandsen, Bykirken

Fredag den 13.

19.30 i Frelsens Hær
Peder Skrams Vej 31, 5220 Odense SØ
Taler: Jakob Olesen, Indre Mission

