12 september

Kina

Missionskyrkan i centrum

Antalet kristna i Kina har ökat dramatiskt sedan början av 1980-talet och
ökar fortfarande. Det officiella antalet
protestanter är ca 15 miljoner men trovärdiga inofficiella källor sätter antalet
till mellan 40 och 85 miljoner. Våren
2005 kommer pastorernas manskör
inom Missionskyrkan att besöka Kina
och församlingar som vi har kontakt
med. Vi ber för deras resa och att de får
bli till välsignelse.

Den 18 september kommer många
församlingar att bjuda in alla som vill
veta mer om kyrkan. Ett sätt att få fler
att upptäcka att kyrkan består av
människor som vill tro och tillsammans söker sig framåt. Vi ber om
många goda kontakter.

Japan
Vår systerkyrka i Japan bedriver traditionellt kyrkligt arbete med lokala
evangelisationsinsatser, men de vill
också bygga ett hem för äldre som ett
projekt i långtidsplaneringen. Vi ber för
kyrkans ledning och framtidsplanerna.

19 september
Missionskyrkan i centrum
Idag ber vi för alla dem som fått
kontakt med en missionsförsamling,
kanske för första gången, i samband
med att Missionskyrkans församlingar
på olika sätt bjöd in till kyrkan den 18
september. Vi ber om Guds vishet och
ledning, att på rätt sätt kunna följa upp
alla de nya kontakter vi fått med människor på olika platser i landet.

Svenska Missionskyrkan
Box 6302, 113 81 Stockholm
08-15 18 30, info@missionskyrkan.se
www.missionskyrkan.se

26 september
Skola och studentarbete
Höstterminen är i full gång och
på många skolor finns kristna skolföreningar som vill dela det kristna
vittnesbördet. Vi ber för skolevangelister och studentpastorer som arbetar
vid olika högskolor.

Mellanöstern
Situationen i Mellanöstern är mer
komplicerad nu än på länge. Idag vill vi
fortsätta be för de politiska ledare som
är inblandande i denna konflikt. Vi ber
om öppenhet och ödmjukhet att söka
efter vägar till fred.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.

4 juli

11 juli

Kyrka i Sameland

Team Våga tro

Ett pionjärarbete växer fram i Övre
Norrlands distrikt med målsättning att
en samisk församling ska bildas inom
tre år och att minst två samer påbörjat
pastorsutbildning. Vi ber om Guds ledning i detta viktiga arbete.

Under de närmaste två veckorna
kommer ett team att arbeta på Öland
med Klintagården som bas. Team
Våga tro, som är en träning för fortsatt
församlingsgrundande pionjärarbete,
vill möta människor för att samtala om
kristen tro. Vi ber om goda kontakter
under de kommande veckorna.

Ecuador
Under hösten planeras en bibelskola i
Montecristi där Svenska Missionskyrkan i samarbete med Förbundskyrkan i
Ecuador och dess ungdomsförbund vill
inbjuda bland annat ett antal svenska
ungdomar att studera. Vi ber om Guds
välsignelse och ledning för dem som
vill ansöka om att delta i denna tremånaders träningsskola.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för tredje
kvartalet 2004.

Nicaragua
Sedan början av 2002 pågår ett distansprogram för 250 församlingsledare
inom Moravakyrkan, med betoning
på kvinnor. Syftet är att stärka Moravakyrkans roll i samhälls- och utvecklingsarbetet på lokalnivå. Vi ber för dem
som leder detta viktiga studiearbete.

18 juli

1 augusti

15 augusti

Team Våga tro

Torslanda Göteborg

Höststarten

Tidningen Sändaren har tagit fram
en speciell bilaga som Team Våga tro
delar ut till tusentals människor på
Öland. Vi ber att denna tidning blir
till välsignelse för dem som läser den
och att den väcker mångas intresse för
kristen tro.

Gruppen som möts i Torslanda under
namnet Torslanda Kristna Kulturcentrum har under det senaste halvåret
vuxit. En Alpha-kurs har genomförts
och många kontakter har skapats. Vi
ber om Guds ledning i det fortsatta
samtalet och kontakten mellan denna
grupp och Svenska Missionskyrkan.

Efter sommaren förbereder vi nu för
höstens arbete i församlingar och
SMU-föreningar. Vi ber om en god
start på hösten och att ledare i olika
grupper får glädje och inspiration för
SMU- och församlingsarbete.

Ecuador
En av Förbundskyrkans församlingar i
Quito, Santisima Trinidad, har under
det senaste året haft en del svårigheter.
Församlingen, som är den största inom
Förbundskyrkan, har ett omfattande
arbete både i Quito och på andra platser. Vi ber för församlingens pastorer
och församlingsledning, om Guds hjälp
och vägledning i arbetet.

Kongo-Brazzaville
Den tidigare svenska skolan i PointeNoire är sedan flera år ombyggd till ett
utbildningscentrum som drivs av vår
systerkyrka. Utbildningscentrat, med
namnet Sueco, vill utbilda och informera. Vi ber för dem som studerar där,
för lärare och personal.

8 augusti

25 juli

Scoutarbetet

Team Våga tro

Flera stora scoutläger avslutas denna
helg där många ungdomar upplevt
gemenskap och mötts till andakt och
bibelstudier. Vi ber att undervisning
och andlig vägledning blir till välsignelse för scouterna.

Denna söndag avslutar team Våga tro
sitt arbete på Öland efter att ha mött
tusentals människor med det kristna
vittnesbördet. Vi ber för alla dem som
teamet fått kontakt med, att de söker
sig vidare till församlingar på Öland
och runt om i landet.

Costa Rica
Missionskyrkan samarbetar i Costa
Rica med Nairistiftelsen som bland
annat tar fram skolmaterial på cabécarspråket. Vi ber för cabécar-indianerna
och deras sociala, ekonomiska och
andliga utveckling.

Kongo-Kinshasa
Vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa har
ett omfattande sjukvårdsarbete i Manianga-området, och arbetar mycket
med hiv-drabbade patienter. Vi ber för
patienter och sjukvårdspersonal, som
gör ett betydelsefullt arbete för människor i nöd.

Kongo-Brazzaville
Förra hösten undertecknades ett avtal
mellan Missionskyrkan, Gothia Cup
och BK Häcken i Göteborg, om en
fotbollsskola i Kongo. Under året har
svenska volontärer jobbat i detta projekt som samlat hundratals barn och
ungdomar i Brazzaville. I höst kommer
nya volontärer att fortsätta med detta
viktiga ungdomsarbete. Vi ber för de
svenska volontärerna och de många
ungdomar som finns i projektet.

22 augusti
NAV-arbetet
Nämnden för andlig vård (NAV) är
en viktig del av det arbete som utförs
inom kriminalvården. Många pastorer
och diakoner inom Svenska Missionskyrkan utför ett värdefullt arbete
genom besök och samtal med intagna
på olika anstalter. Vi ber för detta
arbete och för de intagna som behöver
andlig hjälp och vägledning.

Kongo-Kinshasa
Piloterna Margaret och Sam Norman
är nu i full verksamhet med missions-

flyget i Kongo-Kinshasa och flera av de
gamla flygfälten i Manianga-området
håller på att rustas upp för att flyget
ska kunna landa. Vi ber för makarna
Norman och deras viktiga insats.

29 augusti
Pionjärarbete
I flera församlingar har tanken väckts
på ett församlingsgrundande pionjärarbete under det senaste året. Det kan
vara i församlingens närhet men också
längre bort. Vi ber att Gud öppnar fler
möjligheter för oss som kyrka att se
nya områden i Sverige där den kristna
närvaron behöver förstärkas.

5 september
Färjestaden
Brofästet blir mer och mer ett etablerat
namn på det ekumeniska samarbetet i
Färjestaden. Det senaste halvåret har
arbetet vuxit och flera människor har
kommit till tro. Vi ber för pastor Erling
Andersson och det ungdomsteam som
i höst arbetar i Blå Huset, bl.a. med
dans-/dramagrupp och ungdomscafé.

Indien
Under året har en torrkatastrof på
nytt drabbat Indien, särskilt vissa delar
av delstaten Maharashtra, där HCC,
Missionskyrkans systerkyrka, främst
arbetar. Ett stort antal människor och
djur har avlidit som en följd av torkan.
Vi ber för alla dem som drabbats, men
också för vår systerkyrka som på olika
sätt försöker hjälpa och lindra nöden.

