Referat af

Kvindernes Internationale Bededag 6. marts 2020 i Søstrehuset, Christiansfeld
Oplægget til årets bededagstema ”Rejs dig! Tag din båre og gå!” er skrevet af bededagskomiteen i
Zimbabwe.
Kl.14.30: Kaffebord og orientering i Multisalen:
Ellen Bøytler fra Brødremenigheden bød velkommen til de ca. 65 kvinder, der coronavirus til trods
var mødt op. De dannebrogspyntede kaffeborde skulle minde os om, at der i år er 100årsmarkering for Genforeningen.
Ligeledes bød Ellen velkommen til talerne Sissel Madsen, Mary Jensen og Anna Svennesen:
Sissel Madsen fra DØK, Danmarks Økumeniske Kvindekomite, fortalte ud fra et powerpoint-show
om Zimbabwe, der med sine ca. 16 mio. indbyggere - heraf ca. 80% kristne - er et land i stor
fattigdom. Modstand mod koloniherredømmet i det tidligere Rhodesia, nu Zimbabwe, tog sin
begyndelse i 1960’erne, men først i 1980 fik landet en folkevalgt præsident, Robert Mugabe.
Selvstændighed og dårlig ledelse af landet har gjort, at landet den dag i dag er fattigt, kvinderne
dårligt stillet i ægteskab, i undervisning og i samfundet i det hele taget. Mange steder på landet
står kvinderne alene, da mange mænd er taget til byerne eller minerne for at søge arbejde.
I 1962 dannede en gruppe kvindelige præste-ægtefæller landets første bededagskomite, og
bevægelsen rummer i dag kvinder fra mange samfundsgrupper. Der er udviklet mange
programmer for trængende kvinder og børn, fx hjælp til enker, der oplever at blive rippet for alt
efter mandens død, eller forældreløse børn. Et skøn fra UNICEF: …” et ud af fire børn i Zimbabwe
har mistet en eller begge forældre pga. HIV og andre årsager.”
Uddannelse var et fokuspunkt for Mugabe ved magtovertagelsen, men da skolegang ikke er gratis,
har mange forældre ikke råd: Zimbabwe har en af de højeste rater for analfabetisme i Afrika.
Sissel afsluttede med en præsentation af kunstneren bag bededagshæftets smukke forsidebillede.
Den unge, kvindelige kunstner har hentet inspiration til sit billede i bl.a. Johs. 5,2-9, der fortæller
om den syge ved Betesda dam.
Mary Jensen og Anna Svennesen fortalte om
Indsamlingsprojektet: Star Mountain på Vestbredden i Israel
Mary og Anna besøgte institutionen på en Brødremenighedstur i 2017.
Den kristne institution blev oprettet 1981, ejes af Brødrekirken og drives af palæstinensere, og
man fejrer de kristne højtider.
Målgruppen er børn og unge med fysiske og psykiske handicaps, og de tilbydes genoptræning og
en undervisning, der er tilpasset deres alder, evner og udviklingstrin.
P.t. er der tilknyttet omkring 200 børn og unge, hvor nogle bor på hjemmet og andre i
nærområdet.

Elever og deres mødre i nærområdet vejledes bl.a. om, hvordan de unge undgår at blive seksuelt
misbrugt.
Dageleverne hentes i busser, og der er store smil og forventningsfulde øjne, når de om morgenen
ankommer til centeret.
Indsamlingsprojektet Father’s Home i Ghana
blev præsenteret på en video, hvor unge Nadja, volontør i 2019 fra Missionsforbundet, fortalte, at
Father’s Home er et hjem for forældreløse og efterladte børn, der på hjemmet tilbydes et trygt og
kærligt familieliv samt undervisning.
Der blev i 2018 oprettet en førskole for de 2-5-årige, og man tilstræber at følge de unge helt til
universitetsniveau.
P.t. bor der 50 børn og unge på børnehjemmet, og hjemmet har kontakt til 23 unge, der er på
uddannelse andre steder i landet.

Kl.16: Gudstjeneste i Søstrehusets korsal:
Kvindestemmerne fra Zimbabwe fortalte om kvinderne, der som deres mødre før dem arbejder
hårdt for at forbedre livsvilkårene for kvinder og børn i nød.
Bededagens taler, Ulla Tørnæs, medlem af folketinget for Venstre, indledte med at læse Johs.5,29 om den syge, der ikke kunne komme ned i den helbredende dam, fordi han ikke havde nogen til
at hjælpe sig.
Ulla Tørnæs takkede for invitationen til at holde tale, og understregede den hjælpeløse situation,
som mange mennesker i verden er i, og at vi har en medmenneskelig pligt til at hjælpe.
Med en sammenlagt erfaring på over 7 år som minister for udviklingsbistand har Ulla Tørnæs
kæmpet for kvinder og kvinders rettigheder, og selv om der er en lov i Zimbabwe, der forbyder
vold mod kvinder, understreger hun, at der er langt fra lov til handling.
Bl.a. derfor er det hende en stor glæde med bededagens fokus på Zimbabwes kvinder, og hun er
overbevist om, at de 16 mia. kr., Danmark årligt afsætter til udviklingsbistand verden over, er THE
RIGHT THING TO DO. Det er det rigtige at gøre, for det giver god mening.
Med fortællingen om den syge ved Betesda dam, mindes vi om, at vi har en forpligtelse til at
hjælpe andre, der ikke er så privilegerede, som vi er.
For nogle år tilbage mødte Ulla Tørnæs den unge kvinde Farida i slumkvarteret i Ugandas
hovedstad, Kampala. Farida havde aldrig været uden for slummen, var blevet voldtaget som 15årig, enlig mor som 16-årig, og havde set sig nødsaget til at prostituere sig for at tjene til livets
ophold.
Ulla Tørnæs fik arrangeret, at Farida kom med hende til FN’s generalforsamling i New York, hvor
hendes livshistorie blev hørt af bl.a. Frankrigs præsident Macron og Canadas premiereminister
Trudeau.

Farida har fået økonomisk hjælp til skolegang, er nu på universitetet, og hendes mål er at blive
højesteretsdommer.
At hjælpe et menneske ændrer ikke verden; men det er en dråbe, der er med til at gøre en forskel.
Der er altid et håb; alle har noget at bidrage med.
Og det nytter:
Selv om der hvert 7. sekund tvangsgiftes en ung pige bort, og 810 kvinder dagligt dør pga.
problemer ved graviditet og fødsel, er der håb:
Flere børn går i skole og mødredødeligheden er for nedadgående.
Ulla Tørnæs fandt visdomsord i Lukas 13,6 om figentræet, der ikke bar frugt, og understregede, at
det er vigtigt at holde fast i positivisme og håbet.
Zimbabwe er et af verdens fattigste lande med en gennemsnitslevealder på 61,2 år.
Vores indsats kan være med til at så et håb om en bedre fremtid.
Ulla Tørnæst afsluttede med velsignelsen Herren være foran dig, for at vise dig den rette vej………..
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