Idéer til St. Bededag
Store Bededag er den særlige helligdag, der ikke knytter sig til en særlig fortælling fra Bibelen, men er
opstået som følge af politik osv. Men derfor kan den nu sagtens være meget relevant – og måske tilmed
ekstra relevant netop i år. Kirkerne vil formentligt endnu ikke være åbne 8. maj, men de kan sagtens
være aktive alligevel.

”Vandring” St. Bededagsaften eller -dag
Mange steder er der tradition for, at man går tur St. Bededags aften. Har
man ikke en vold lige i kirkens nærhed, er der mange andre måder,
man kan invitere til St. Bededagsaftens vandring på (og som snildt kan
blive stående/hængende til St. Bededag)
”Gå” en Fadervor
Skriv Fadervor på fliserne rundt om kirken, så man kan gå et Fadervor.
Hvis ikke I har nogle fliser, kan man evt. lægge nogle midlertidige. Et
ord pr. flise, hvis man har mange af dem. Den kan også skrives med
kridt et sted rundt om kirken eller sættes op som bannere, flag, oløbsposter, eller hvad der kan lade sig gøre hos jer.

…eller en Kristuskrans
I Linköping domkirke ligger der perler i gulvet hele vejen rundt i kirken.
De udgør en kæmpe Kristuskrans, som man kan gå. Med lukkede kirker
kan det være svært at nå at få lagt perler i gulvet inden St. Bededag, men
de kan godt lægges udendørs. Perlerne kan enten laves som gammeldags
papmache rundt om balloner. Dermed er det let at lave dem i de
forskellige størrelser. Eller de kan laves som ensfarvede perleplader, eller...
Hæng gerne en stribe postkort op med forklaring vedr. Kristuskransen,
som man kan tage med sig. Få evt. inspiration her:
https://www.eksistensen.dk/catalogsearch/result/?attr=0&q=kristuskransen

… eller en labyrint
En del klostre har en labyrint i haven, hvor man kan gå og bede eller fordybe sig over et vers fra Bibelen
eller salmebogen. Disse labyrinter kan også laves på andre måder. De kan tegnes med kridt eller med
tape eller lægges med sten. Ved indgangen til labyrinten lægges forslag til, hvad man kan tænke over,
mens man går den. St. Bededag vil det være oplagt med skriftsteder om bøn.

Bønner udenfor kirken
Udenfor kirken kan man lave en opslagstavle, måske opstille et kors med søm eller et smukt skrin eller
postkasse, eller et træ eller en busk, hvor man kan komme forbi og hænge eller lægge bønner. Lav evt.
nogle korte forskrevne bønner, hvor man blot kan tilføje et navn eller et bønneemne til dem, der gerne
vil have lidt hjælp til bøn.

”Bønnebud”
Nogle personer kan ikke komme forbi kirken. Andre har ikke lyst i disse dage. Her kan kirken sende et
”bønnebud”. Præsten, kirke- og kulturmedarbejderen eller måske en frivillig kan tage rundt til dem,
der ønsker det, og hente deres bønner, selvfølgelig på en forsvarlig måde. Disse bønner kan samles fx i
et skrin eller i en glasvase og sættes på alteret. Eller de kan sættes sammen som en bønne-guirlande!

God fornøjelse og St. Bededag!
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