Bedebrev november 2018 – Aglow Danmark
Kære forbeder,
Det er nu den mørke tid på året, men det er også snart advent, tiden op til vor Frelsers
komme til jorden. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og
mørket greb det ikke (Johs. 1:4-5). At være lys i mørket er ingen nem sag, for mørket har
det med at smitte, så hvordan kan vi være bærere af Guds lys og bringe det ud til andre
mennesker?
I GameChanger undervisningen opererer Graham Cooke med noget, han kalder en ”grace
grower”, d.v.s. en person, som vi har svært ved at takle, men som vil få nåden til at vokse i
os begge, hvis det lykkes os at møde vedkommende med Guds lys. Det kan virkelig være
en svær opgave, men vi er faktisk som kristne forpligtet til at løse den. Hver gang vi møder
en sådan ”grace grower” må vi bede Jesus om at sende os sit lys og vejlede os til at
tænke og handle positivt og med respekt, og med håbet om at vores Jesus-lys vil smitte af
på ham eller hende. Lad os fokusere på dette netop i denne tid.



Lad os bede om at alle landets kirker må sprede Jesu lys i advents- og juletiden og
tiltrække mange til gudstjenesterne – også mennesker, som ikke ellers kommer i
kirken – og at de må blive berørt af juleevangeliet.
Lad os bede om at advents- og julesammenkomster må være præget af lys og
glæde uden uenighed og skænderier i familierne.

Aglow bøn
Aglow står på to søjler: bøn og evangelisation. Bøn er altså særdeles vigtig. Det er
fundamentalt i vores forhold til Gud. Jesus sagde: Alt hvad to af jer her på jorden bliver
enige om at bede om, det skal de få af min himmelske Fader. For hvor to eller tre er
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Mt. 18:19-20).
I Aglow Vejle har gruppen bedemøde en gang om måneden, hvor de bruger de tre
bedebreve, jeg sender ud: det internationale og Bedehus Danmark bøn, begge en gang
om måneden, og bedebrevet med Aglow bedeemner og andet, Gud minder mig om. Dette
kommer 4 gange om året. I Vejle er det besluttet, at Vibeke, som er bønnekoordinator, ved
hvert Aglowmøde fortæller lidt om bøn i Aglow – også som inspiration til en gruppe unge
kvinder, der kommer fast på møderne. Måske får de lyst til at deltage i bedemøderne eller
oprette deres egen bedegruppe.


Bed for nationalbestyrelsen og for jeres egen bestyrelse. Ledere står i
murbruddet og har brug for meget forbøn. Hvis lederne angribes og ikke kan
fungere optimalt, vil det påvirke grupperne. Ethvert nationalbestyrelsesmedlem og
ethvert bestyrelsesmedlem i grupperne bør have en personlig forbeder. Tænk
over og tal om, hvorvidt der er et bestemt bestyrelsesmedlem, du/I gerne vil bede
for løbende. Foreslå det til vedkommende. Jeg har nævnt dette før, men det er
særdeles vigtigt.
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Bed for vores internationale formand Jane Hansen Hoyt og hendes mand Tony.
Bed også for den internationale bestyrelse samt for Europakomitéen, som Inger
Porsen er medlem af.
Bed for en konference i Gråkjær Arena, Holstebro den 6. december, hvor Amy
Lee Kemp skal tale. Hun har også talt ved flere Aglowmøder i Jylland, og Aglow er
medarrangør at dette arrangement. Bed om at det skal blive et tilløbsstykke, og at
der må melde sig frivillige nok til at få arrangementer op at stå. Bed også om at
økonomien må holde, idet der er gratis adgang til konferencen.
Bed for Aglow Europakonference i Toledo, Spanien 17. – 20. januar 2019. Bed for
alle som har tjeneste på konferencen. Bed for alle deltagerne – også at de må
bringe spændende undervisning og profetier med hjem og dele dem i grupperne.
Bed for det lovsangstræf, som Conny Herd indbyder lovsangere og musikere i
Aglow til den 26. januar. Bed om at mange lovsangere fra hele landet må deltage i
glæde og begejstring.
Bed for helsemessegruppen, som arrangerer Aglows stand på helsemessen i
Brøndby 1. – 3. februar. Bed om at alt skal gå godt; at der må være nok
medarbejdere på standen; at mange messegæster og folk fra de andre stande må
komme og høre om Jesus og blive bedt for. Bed om at mange må komme til tro på
Jesus, og at de må følge op ved at komme i kirker og i Aglow. Bed om at vi helt
konkret ser, at et antal kvinder, vi har bedt for på messen, kommer regelmæssigt til
Aglowmøder – både i København, på Sjælland og andre steder i landet.
Bed for lederudviklingsdag for Midt- og Nordjylland. Den skal foregå den 16.
februar 2019 i Holstebro. Bed om at alt må gå efter Guds vilje – og at vintervejret
ikke skal drille.

Ny Aglowgruppe på Sjælland?
Vi har fået kontakt til en kvinde fra Fårevejle, Lis Nielsen. Hun var med på
lederudviklingsdagen i København i oktober. Lis overvejer at oprette en Aglowgruppe i
Fårevejle eller Holbæk.
 Bed om hjælp til Lis i hendes overvejelser. Bed om at hun må finde nogle kvinder,
som har hjerte og energi til at danne bestyrelse med hende. Bed om at de må
lykkes med at gøre det kendt i området, at der starter Aglow op. Bed om at Lis må
træffe det rigtige valg om, hvilken by gruppen skal starte op.
Aglow Litauen
Vi har fra Danmark i mange år haft en god kontakt til Aglow i Litauen. Inger og Inge var for
ikke så længe siden i Vilnius for at støtte Aglowkvinderne der. Aglow Danmark har bl.a.
støttet den litauiske kvinde Jurga økonomisk til oversættelse af en kristen bog om kvinders
situation. Den har allerede nydt stor udbredelse blandt kvinderne. Jurga vil derfor gerne
udgive andre kristne bøger for kvinder på litauisk.
 Bed om at Jurga må finde en kvinde, som gratis vil oversætte forskelligt Aglow
litteratur fra engelsk til litauisk. Det skal være gratis, da Jurga og Aglow i Litauen
ikke har midler til at betale for det.
 Bed om økonomisk støtte til Aglowgruppen til at betale leje af deres mødelokale,
som koster 100,- Euro pr. måned.
 Bed om at Aglowarbejdet i Litauen må vokse. De kvinder, der kommer til møderne,
oplever indre lægedom og nyt håb, hvad mange andre kvinder i Litauen har brug
for.
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Aglow Sverige
I forbindelse med OCE bededagene sidste efterår har vi i Aglow København fået
forbindelse med nogle svenske kvinder fra Skåneområdet, som af og til kommer til vores
møder i København. Sverige havde i en årrække ingen Aglowgrupper. Der er nu en
gruppe i Göteborg, men det er for langt for kvinderne i Skåne at tage til møderne i
Göteborg.
 Bed om at det må blive muligt at oprette en Aglowgruppe i Skåneområdet.
 Bed om at vi fastholder kontakten hen over Øresund, og at vi må være kreative i at
finde nye fælles aktiviteter, f.eks. bønnevandring i Malmø og København
.kærlig hilsen Kira
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