av Svenska Missionskyrkan. Be för distriktets och distriktspersonalens arbete för att
stödja och samordna de lokala församlingarnas och SMU-föreningarnas arbete.

distrikt och kärngruppen i projektet,
antagit målsättningen att inom fem år
grunda en ny församling på platsen. Be
för denna satsning.

Polen

Apg29 i Ecuador

Evangeliskt Kristna Kyrkan i Polen har
just firat 100-årsjubileum. Den arbetar
aktivt för att växa på nya platser. Be att
kyrkan ska finna sin roll i det nya Polen
tillsammans med andra små och stora
kyrkor i en större ekumenisk gemenskap.

Lärjungaskolan Apg29 arrangeras under
hösten för femte året i rad i Ecuador.
Skolan är ett intimt samarbete mellan
equmenia/Svenska Missionskyrkan/
Karlskoga Folkhögskola och vår samarbetskyrka Evangeliska Förbundskyrkan
i Ecuador. Undervisning varvas med
arbete i församlingar, både lokalt och
regionalt, under terminernas praktikveckor. Be för ledarna och lärarna
samt att ungdomars liv förvandlas i
närheten av Jesus. Be även för praktiska
arrangemang och för säkerheten.

26 oktober
Sjukhuskyrkan
Be för Sjukhuskyrkan i Sverige, för dess
personal och alla de patienter, anhöriga
och den personal de möter i sitt arbete.

Ryssland
Sedan 1990-talet samarbetar Missionskyrkan med församlingar och projekt i
Uralområdet i Ryssland. Be särskilt för
den nya församlingen i Terlian och för
samarbetet om kyrka-idrott inom ramen
för kontakterna med Ryska Evangeliskt
Kristna Kyrkan.

2 november
Pionjärpastor på plats i
Örestrandskyrkan
Be för Gustaf Danielsson, som antagit kallelsen att bli pionjärpastor i
Örestrandskyrkan i Höganäs i Skåne, att
han och familjen får kraft och styrka i de
uppgifter som väntar. Helsingborgs Missionsförsamling, som är moderförsamling
för församlingsplanteringen i Höganäs,
har tillsammans med Södra Götalands

9 november
Nya svenskar
Be att vi blir befriade från rädslor för att
möta det som kan kännas främmande. Be
att vi med glädje kan öppna våra sinnen,
hem och kyrkor för människor från andra
länder, kulturer och traditioner.

Apg29 i Kongo-Brazzaville
För första gången når lärjungaskolan
Apg29 Afrika. Under hösten kommer
ett 20-tal svenska ungdomar, ledare och
lärare leva tillsammans i bön, bibelstudium och arbete. Halva tiden vistas man
på landsbygden kring Ngouedi och den
resterande tiden i huvudstaden Brazzaville. Be om fördjupad tro och förvandlade liv för ungdomarna, ledarna
och lärarna. Be också för de praktiska
arrangemangen och för säkerheten.

16 november

30 november

Övre Norrlands distrikt

Storstadskonsulent

Just nu anmäler sig tonåringar i Övre
Norrlands distrikt till nyårslägret på SMU
Fjällgård i Hemavan. I Hemavan planeras
också en satsning på turistmission och
bibelskola med start hösten 2009. Be för
nyårslägrets tonåringar och satsningen på
turistmission och bibelskola i Hemavan.

I Stockholm arbetar Inga Johansson som
storstadskonsulent. Tjänsten innebär ett
varierande arbete med att söka nya vägar
för att vara Kyrka och församling i ett
storstadsområde, där det finns många
människor med skilda behov. Be för detta
arbete och alla som arbetar för att sprida
evangeliet I landets storstadsregioner

Kongo Kinshasa
Be att de kristna i Nedre Kongo skall
kunna fatta nytt mod och vittna om Jesus
Kristus i ord och gärningar. Många av
dem lever i ett trauma efter det våld som
sekten ”BUNDU DIA KONGO” förorsakade i västra Kongo under våren 2008.

23 november
Framtidens evangelister
I mer än tio år har ett 50-tal unga människor samlats årligen till en tredagarskonferens under devisen “Framtidens
evangelister”. Be om Herrens påtagliga
närvaro vid årets samling och att deltagarna får inspiration och glädje i sin
tjänst att hjälpa andra att komma fram till
en personlig tro på Jesus Kristus.

Japan
För första gången på 15 år sänder Missionskyrkan en ny missionsarbetare till
Japan, pastor Tima Sheiakh, som under
hösten introduceras i landet och kyrkan
och påbörjar sina studier i japanska. Be
att anpassningen till den japanska kulturen går bra och att hon får en god ingång
i Förbundskyrkans arbete.

Riksanställda landet runt
Missionskyrkans nationella arbete har
några medarbetare som arbetar utifrån
sin hemort. Det ger större närhet till församlingarna i hela Sverige, men innebär
också mycket av resor och ensamarbete.
De finns inom arbetsområden som
evangelisation, församlingsplantering,
kyrka – idrott, teologi- och värderingsfrågor m fl. Be för dessa medarbetare
om kraft att stå i ett arbete som innebär
att bryta ny mark och nå nya människor
med evangeliet.

7 december
Omstart av församlingar i
Svenska Missionskyrkan
Som en följd av Kyrkostyrelsens vision
och program för omstart av församlingar pågår ett intensivt arbete med att
kartlägga förutsättningarna för en möjlig
omstart av ett antal aktuella församlingar
inom Svenska Missionskyrkan. Be för
omstartsarbetet och för den konferensdag
som planeras i början av 2009 för församlingar som anmält sitt intresse.

Kina
Under sommaren har Kina varit mycket
aktuell p.g.a OS och diskussion om (bristen
på) Mänskliga Rättigheter. Det har varit
spänt på många håll i Kina och människors
frihet har kringskurits. När nu OS är över
ber vi för de kristna i Kina och de minoriteter som varit särskilt utsatta, bl a uighurerna i Xinjiang, nordvästra delen av Kina.

14 december
SMU
Utifrån ledorden tro, gemenskap och
ansvarstagande inbjuder SMU alla barn
och ungdomar att delta i sin verksamhet.
Be för alla unga runtom i vårt land som
deltar i barnkörer, scout, tonår mm att de
får göra viktiga möten med Jesus Kristus
som Herre samt med andra människor.
Be också för equmenia och gemenskapen
med MKU och SBUF

Spanien
Sedan några månader finns nu den
ecuadorianske pastorn Aníbal Nicolalde
med familj i Spanien för ett kombinerat
invandrar- och pionjärarbetet med den
spanska kyrkofederationen FIEIDE. Be
för detta trepartsamarbete mellan Ecuador, Spanien och Sverige.

21 december
Kansliet i Stockholm
På Missionskyrkans kansli i Stockholm
arbetar ca 40 kvinnor och män i ett

kyrkosekretariat och fyra avdelningar för
mission, ekonomi, personal och kommunikation. Be för alla som arbetar på kansliet att de får inspiration och vishet inför
2009 och att alla ska få känna glädjen i att
se sin roll i det stora sammanhang som är
Guds rike.

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

Mellanöstern
I Mellanöstern förbereder man sig för att
fira jul, men starkast är längtan efter en
fred som kan bli en verklighet i människors liv och vardag. Be med dem att
fredsfursten skall komma med fred och
försoning. Vi ber också för alla som på
olika sätt arbetar för fred, särskilt för de
ekumeniska följeslagarna som nu arbetar
i området.

28 december
Fred i världen
Bönen om fred får aldrig tystna. Be för
alla som arbetar för att finna lösningar på
konflikter mellan länder och folk samt för
FN och andra organ som är ämnade att
stå i fredens tjänst.

Mission i andra länder,
Vi är en del av den världsvida kyrkan och
vi offrar och ber för systrar och bröder i
andra länder. Vi ber om goda insamlingar
som gör det möjligt för fortsatta satsningar i mission i andra länder. Vi ber för
systerkyrkorna och tackar Gud för deras
stöd och utmaningar till oss för mission i
Sverige.

Svenska Missionskyrkan, Box 6302, 113 81 Stockholm
08-674 07 00, info@missionskyrkan.se, www.missionskyrkan.se

5 oktober

12 oktober

Pionjärprojektet Ulricedal i
Malmö

Sång och musik

Tillsammans med en kärngrupp arbetar pastor Lennart Henriksson och
ungdomsledaren Mirjam Ånskog med
ett pionjärprojekt i Ulricedal i Malmö.
Be för dem och för kärngruppens och
Malmö missionsförsamlings gemensamma målsättning och vision att
grunda en ny församling i Ulricedal
innan årets slut!

Estland
Unionskyrkan i Estland har en barn- och
ungdomssektion som drivs med mycket
begränsade resurser. Ändå organiseras
läger, bibeldagar och ledarkurser. Man
ger också ut en kristen barntidning i ekumenisk samverkan. Be för Pille Havakats
som står i ledningen för allt detta.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
fjärde kvartalet 2008.

Sången och musiken har alltid spelat en
stor och viktig del i våra församlingar
och då inte minst i gudstjänstlivet. Be för
alla som, i olika åldrar och med varierande musikstilar, förmedlar evangeliet i
ord och toner

Litauen
Reformerta kyrkan i Litauen har fått
kämpa hårt för att återta sin plats i samhället efter att landet blev självständigt.
Be för de ansträngningar som nu görs
för att få tillbaka en fastighet och bygga
upp arbetet på nytt i den viktiga staden
Kaunus,

19 oktober
Södra Götalands distrikt
Tillsammans bildar Skåne, Blekinge och
Kronobergs län Södra Götalands distrikt

