14 september
Kyrka Samhälle
Inom ramen för arbetet med ”Kyrkan i
Samhället” har tre prioriterade mål satts
upp: integration, miljö och att öka tillgängligheten. Be att fler människor hittar vägen
in i församlingens gemenskap och inte
minst till gudstjänsterna.
Japan
Kyrkorna i Japan står inför stora utmaningar i ett ekonomiskt välmående och
högeffektivt samhälle, men där det också
finns många människor med problem av
olika slag: fattiga mitt i all rikedom och
psykiska problem då man ej lyckats förverkliga egna och andras krav. Be särskilt
för våra missionsarbetare/pastorer Jan-Åke
Palmaer, som arbetat i Japan drygt 15 år
och Tima Sheiakh, som i höst inleder sin
första period av studier och tjänst i Japan.
21 september
Storstadsarbetet i Stockholm
I Stockholmsområdet bor det cirka 1,2
miljoner människor och Missionskyrkan
har 33 församlingar. Be att församlingarna
kan vara ett stöd för alla utsatta som finns
i storstadsmiljön samt att de kan möta de
nya svenskarna som bor i mångkulturella
och mångreligiösa områden. Be också för
unga människor att de får en trygg och
meningsfull miljö i storstan och att de i
SMU och församling kan finna vägen till en
personlig tro.

Svenska Missionskyrkan
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www.missionskyrkan.se

Kina
Utvecklingen i Kina har varit stark på alla
plan under de senaste åren. Mycket har
fokuserats på OS som nu har genomförts.
Be för kyrkorna och de utmaningar man
står inför. Vi ber särskilt för de kristna i
Hubei-provinsen och den autonoma regionen Xinjiang, som vi sedan mer än 100 år
haft kontakt med.
28 september
UCL
Utbildningscentrum Lidingö (UCL) vill
vara en öppen plats i en öppen kyrka som
möter människor från olika delar av vårt
land och samhälle. UCL erbjuder rum,
plats och utbildningar för församling,
ungdomar, anställda och andra intresserade. På UCL utbildas diakoner och
ungdomsledare för Svenska Missionskyrkan och många medarbetare får där
möjlighet till fortbildning och fördjupning.
Be för personal, studerande på långa och
korta kurser samt för alla människor som
kommer till UCL och möts av en välkomnande atmosfär.
Mellanöstern
Genom Samarbetsorganisationen för
Mellanösterns Evangeliska Kyrkor stöder
Missionskyrkan utbildning av skolledare i
Mellanöstern. Be för dem och deras skolor
att de skall kunna ge barnen en god utbildning och att dessa skolor får bli ett positivt
vittnesbörd om den kristna tron.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.
6 juli
Kyrka i Vilshärad
Församlingsplanteringsarbetet på Strandgården utanför Halmstad är nu igång
på allvar. Sedan i våras är Anna-Karin
Herngren Wirdheim anställd som pionjärpastor på halvtid i ”Kyrka i Vilshärad”, som
projektet kallas. Vilshärad är idag en plats
som växer med året-runt-boende, bland de
som tidigare haft sommarstugor i området.
Be för den ”kärngrupp” av människor som
redan finns på platsen, att de får vara ett
stöd för vår pionjärpastor och be att ännu
fler människor i Vilshärad kommer till tro.
Ecuador
Förbundskyrkan i Ecuador och den sociala
stiftelsen FACE har fått ny ledning. Detta
sammanfaller med ett kapacitetsprogram
för personal och förtroendevalda som
pågår under 2008. Vi ber om Guds välsignelse över det arbetet och att kyrkans roll
blir tydligare i det ecuadorianska samhället.
13 juli
Gårdar
Just nu pågår ett intensivt arbete på många
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av Missionskyrkans distriktsgårdar och
sommarhem. Be särskilt för arbetet vid
Örestrand, Klintagården och Sjöviksgården. Dessa får representera samtliga
gårdar i Södra, Västra och Östra Götalands
distrikt.
Ecuador
Förbundskyrkans teologiska seminarium
har ett stort distansprogram för pastorsoch ledarutbildning. Nu överväger man att
också erbjuda heltids studier vid kyrkans
kontor i Quito. Det kräver en betydligt
större ekonomisk satsning. Vi ber för seminariets rektor och kyrkans pastorsråd som
under 2008 ska ta beslut i denna viktiga
fråga.
20 juli
Gårdar
Även den här veckan ber vi för Missionskyrkans distriktsgårdar och sommarhem.
Be särskilt för arbetet vid Uskavi, Snäckan
på Gotland, Ensro och Hemavan. Dessa
får representera samtliga gårdar i ÖrebroVärmlandDal, Mälardistriktet, Mellansvenska samt Övre Norrlands distrikt.

Nicaragua
Moravakyrkan arbetar med utbildning
av pastorer vid det teologiska seminariet i Puerto Cabezas. Man driver också
distansutbildning för lekmän och församlingsledare, ett arbete som stötts från
Missionskyrkan sedan början av 1990-talet.
Vi ber för alla pastorer och ledare och att
de får vara goda ledare i kyrkan och i det
nicaraguanska samhället, där kyrkan spelar
en viktig roll.
27 juli
Step of Faith Estland
För fjärde året i rad arrangeras ”Step
of Faith” av Missionskyrkan, tillsammans med Unionskyrkan i Estland samt
Evangelical Covenant Church, i form av
sommarevangelisation i Narvaregionen i
östra Estland från 1 - 9 Aug. Cirka 25-30
personer kommer att arbeta med träning,
undervisning och utåtriktad evangelisation
på gator och torg i en miljö där alkohol,
droger, HIV, kriminalitet ofta är förekommande. Be om beskydd för gruppen, samt
att de får vishet och frimodighet i både
tjänst och vittnesbörd.
Nicaragua
Moravakyrkans institut för social utveckling har under 2008 gått in i en ny etapp av
HIV/AIDS-förebyggande arbete. Församlingarna får kunskap och redskap för att
bidra till att hindra smittospridningen. Vi
ber för kyrkans uppdrag att visa på kärlek
och sexualitet som både gåva och ansvar.
3 augusti
Höganäs – Örestrand
Höganäs i nordvästra Skåne är idag en
kommun med cirka 24 000 invånare med
ett stort behov kristen verksamhet. En
”kärngrupp” av människor i Höganäs har
under en längre tid tillsammans med Helsingborgs missionsförsamling och Södra

Götalands distrikt arbetat för att plantera
en ny församling i anslutning till Örestrandskyrkan. Be för detta initiativ och att
de olika pusselbitarna får falla på plats.
Kongo Brazzaville
Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) förbereder sitt hundraårsjubileum 2009. Samma
år kommer också presidentval att hållas i
landet. Be om framgång för den process av
administrativ omogani sering som pågår
inom EEC. Be ocksåför jubileumsförberedelserna och om att 2009 skall bli ett år
av fred och tacksamhet för vad som skett
i Kongo genom kyrka och mission men
också ett år av framtidsvision, drömmar
och avstamp för fortsatt arbete för Guds
rike i Kongo.
10 augusti
Scoutläger ADVENTURE
Under kommande vecka anordnas ett stort
scoutläger i Tiveden där ett stort antal tonåringar kommer att samlas. Be att de får
göra rika och viktiga upplevelser tillsammans samt om Guds beskydd från olyckor
och andra faror.
Kongo Kinshasa
I Kinshasa har Baptistsamfundet, Diakonia och Missionskyrkan ett gemensamt
samordningskontor. Kontoret ger stöd åt
systerkyrkor och samarbetsorganisationer.
Be att kontoret och dess personal skall få
vara en resurs som stärker kyrkogemenskapen och som kan bidra till att mänskliga rättigheter respekteras och landet
utvecklas på ett positivt sätt.
17 augusti
Ett års tjänst
Vi ber för de ungdomar som i dagarna
börjar sitt arbete inom ramen för SMUs
och equmenias ettårsarbete, ungdomar
som utan längre egen erfarenhet under

ett års tid ska arbeta heltid med barn och
ungdomsarbete i församling.
Kongo Brazzaville
En spännande nysatsning när det gäller
evangelisation kommer att se dagens ljus
under september månad. Det är Apg29
som nu också kommer till Kongo, en lärjungaskola där ungdomar från olika länder
studerar bibeln tillsammans och praktiserar vad de läser i evangelisation. Be att
skolan ska få betyda mycket för deltagarna
och för Guds rike i Kongo och i Sverige.
24 augusti
NAV-arbetet
Fängelseprästens/pastorns främsta uppgift
är den enskilda själavården, men också att
anordna gudstjänster, leda samtalsgrupper, medverka i behandlingsprogram och
allmänt sett genom sitt arbete utgöra ett
stöd för såväl intagna som personal inom
kriminalvården. Ett 60-tal kristna besöksgrupper, oftast ekumeniskt sammansatta,
är regelbundet verksamma på landets
anstalter och i någon mån även på häkten.
Be för detta viktiga arbete.
Kongo Kinshasa
Evangelistskolan i Luozi är en liten
institution med en mycket stor strategisk
betydelse. Här utbildas de evangelister som
är så viktiga för församlingarnas liv och
medlemmarnas andliga växt. Förutom att
studera teologi, praktisk evangelisation
och församlingsvård, utbildas studenterna
under de tre studieåren också till att hjälpa
till i utvecklingen av landet. Evangelistskolan arbetar under knappa ekonomiska
förhållanden. Be för skolan, studenterna
och verksamheten.

31 augusti
En tid för samling
Nu samlas de flesta församlingar och SMUföreningar till en ny termin av gemenskap
och arbete. Be att våra kyrkor och missionshus blir kraftkällor där människor får
stanna upp för att orka gå vidare.
Pakistan
Våra kristna vänner i Pakistan uttrycker
oro för det instabila politiska läget i landet.
Våldet har trappats upp den senaste tiden
och många civila har drabbats. Den kristna
minoriteten är särskilt utsatt. Kyrkan i
Pakistan arbetar för en ökad demokratisering och för dialog mellan muslimer och
kristna. Be om hopp och mod för människorna i denna situation.
7 september
Pionjärarbetet i Ekängen
Efter en väl genomförd förstudie har
Linköpings Missionsförsamling startat
ett församlingsplanteringsprojekt i det
nybyggda bostadsområdet Ekängen i Linköping. Sedan i våras är Rickard Lundgren
anställd som pionjärevangelist i området
på halvtid. Be för detta nystartade arbete
och be om en ”kärngrupp” av människor
som är beredda att långsiktigt arbeta för en
ny församling i Ekängen.
Indien
I Indien finns miljontals barn som på
grund av fattigdom inte går i skolan.
Många tvingas arbeta hårt för familjens
försörjning. Den Indiska Förbundskyrkan
(HCC) fortsätter att sätta barn och unga
i fokus i sitt sociala arbete bl.a. genom att
driva verksamhet för barn i slummen och
att ge stipendier. Be för de barn som HCC
möter i sitt arbete, och om kraft och vishet
hos HCC:s medarbetare att möta behoven
hos dessa barn.

