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Kina
Uigurerna är ett minoritetsfolk i den
autonoma regionen Xinjiang i nord-

Mellanöstern
Sabeel är en palestinsk kristen organisation, som arbetar ekumeniskt bland
kristna i Palestina och Israel. Inspirerade av Jesu lära och liv vill de stärka
tron hos de kristna palestinierna så att
de kan ta aktiv del i kampen för fred,
rättvisa och försoning samt arbetet för
kyrkans enhet och förnyelse. Be för
detta viktiga arbete.

27 september
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Be för elever och personal på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Be att skolan skulle bli en mötesplats där kunskap och erfarenheter
delas, livsfrågorna bearbetas och tron
gestaltas friskt och levande. Be att
skolan inspirerar och utrustar unga
människor för tjänst i samhälle och
kyrka.

Japan
Förbundskyrkan i Japan är en mycket
liten kyrka i ett land med mycket få
kristna. Majoriteten är buddhister eller
shintoister – eller både och! Be för vår
systerkyrka och våra missionärer, att
de skall hitta ingångar för evangeliet i
det japanska samhället.

20 september
Mellansvenska distriktet
Be att det kapell som planeras på lägergården Ensro får bli till välsignelse för
många, att många SMU-föreningar och
församlingar får bli en växande gemenskap och uppleva glädje och motivation i arbetet för nödvändig förnyelse
och förändring och att distriktets nya
ungdomskonsulent får leda till fördjupad ekumenisk gemenskap.

västra Kina, som Missionskyrkan har
historiska band med genom Östturkestanmissionen. Folket är utsatt i dagens
Kina. Det finns få kristna uigurer och
inga församlingar. Be för uigurerna
och deras situation. Be för de få kristna
som finns där och för de kontakter som
finns i området.

13 september
Förnyelsekonferens 2010
Be för förberedelserna inför Vi Vill
Växa-konferensen i Linköping 15 – 17
januari 2010, då Svenska Missionskyrkan och equmenia möts. Be om en
konferens med både vila och rörelse,
mod och eftertänksamhet.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
tredje kvartalet 2009

12 juli
Semestersverige
Just nu har många personer semester

Ecuador
Skolarbetet pågår för fullt i Ecuador
när vi har sommarlov i Sverige. Skolorna med anknytning till Förbundskyrkan har flera tusen elever. Det
innebär ett stort ansvar för kyrkan och
en viktig kontakt med samhället samt
ett vittnesbörd om kristen tjänst. Be för
barnen, deras fostran och förberedelse
för vuxenliv och arbete.

5 juli
Pionjärprojekt i Söderköping
Be för familjen Andreas och Linnea
Holm som flyttat till Söderköping för
att arbeta med det nya pionjärprojektet
där. Be för arbetet och att de finner
människor som vill vara med i en
”kärngrupp” för den nya församlingen.
Be om beskydd över arbetet och att
Guds Ande skall öppna människors
hjärtan för evangeliet.

19 juli
Sommargårdar
Runtom i vårt land sjuder det av liv
på sommargårdar och sommarhem.
Be för alla som engagerar sig på olika
platser och för alla besökare. Be om
viktiga möten mellan människor och
att många får möta Jesus.

Nicaragua
I Moravakyrkan i Nicaragua blandas
minst fem olika etniska grupper till en
gemenskap i samma kyrka. I år samlas
man i distrikten kring frågorna om
etnisk mångfald, hur man kan lära sig
att förstå varandra på ett djupare sätt
och hur man ska kunna överbrygga
klyftan mellan generationer och
mellan kvinnor och män.

i vårt land. Be att människor får vila
och hämta krafter inför de uppgifter
som väntar. Tacka för alla som har det
bra tillsammans och be för dem som
känner sig ensamma eller kämpar med
sina relationer.

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

Tillsammans i bön

2 augusti
Ungdomspedagogen
Be för den nya utbildningen Ungdomspedagogen som startar i höst. Det är
en ettårig utbildning vid Lidingö folkhögskola för den som vill arbeta som
anställd i församling med barn och
unga. Ledarskap, lärjungaskap, teologi
och den globala byn är utbildningens
fyra huvudtema som alla genomsyras

Nicaragua
Be för Moravakyrkornas världssynod
som samlas i London den här veckan,
där deltagare från Nicaragua, Afrika
och andra delar, får vittna om livskraften i de frön som en gång såddes
i ringhet av människor som väckts till
tro och mission.

26 juli
Lägersommaren
Be för alla tusentals barn och ungdomar som på sommaren är på läger.
Flera distrikt har distriktsscoutläger.
Det anordnas också musik-, idrotts-,
konfirmations- och tonårsläger. Läger
betyder mycket i en ung människas liv.
Be om nära möten med Jesus och att
tron skall bli tydlig hos varje deltagare.

Ecuador
I Förbundskyrkan i Ecuador finns en
tydlig undervisning om bredden i det
kristna budskapet: ”Mission för hela
människan.” Be för ledarutbildningsprojektet, där man i alla distrikt arbetar
för konkret ansvarstagande för den
lokala utvecklingen, mötet med de
fattiga, för en bättre miljö och andra
viktiga samhällsfrågor.

16 augusti
Skolstarten
Nu börjar ett nytt läsår i landets
skolor. Be för alla elever, lärare och
övrig personal att de kan skapa en god
och kreativ miljö som rustar barn och

Kongo Kinshasa
Demokratiska Republiken Kongo
lider fortfarande svårt efter många år
av ödeläggande inbördeskrig. Evangeliska samfundet uppmanar oss därför
att tillsammans med dem be om en
långsiktigt hållbar fred för hela landet.

9 augusti
Step of faith
Under denna vecka kommer SMK
tillsammans med församlingen ”Love
of Christ” i Asbest (Ural) Ryssland att
arrangera ett fotbolls- och evangelisationsläger för ungdomar mellan 12-16
år. Be om Guds beskydd över deltagarna samt en atmosfär som visar på
en annan kraft som förvandlar människors liv. Från Missionskyrkan medverkar bl a idrottspastor Tomas Hammar
och evangelist Göran Holmberg.

Kongo Brazzaville
Evangeliska kyrkan i Kongo utbildar
pastorer och församlingsledare på
två platser i landet; vid Teologiska
Fakulteten i Mansimou i utkanten av
Brazzaville och vid evangelistskolan i
Ngouedi. Be för studenterna, som just
nu är ute på praktik i landet, och för
lärarna som förbereder sig för ett nytt
läsår med början i oktober.

av ämnet kyrka och församling.

Kongo Brazzaville
Be för kyrkans arbete med att
begränsa utbredningen av HIV/aids.
Be för de insatser som pågår inom
ramen för HIV/aids-programmet,
informationskampanjer, frivillig
testning och rådgivning och behandling. Be för människor som berörs av
arbetet liksom för frivilligarbetare och
personal.

23 augusti
Svenska Frälsningsarmén
Svenska Frälsningsarmén (SFA) är
sedan 2005 Missionskyrkans nyaste
och minsta distrikt. Verksamhet finns
på elva platser i landet. Totalt finns
det 210 soldater/medlemmar, men
man har nästan 800 betjänade, och når
många fler bl.a. genom torgmöten. Be
för alla som nås av evangeliet genom
SFA.

Lärjungaskolan Apg29
Apg29 är en missions- och lärjungaskola som utmanar till ett helhjärtat
lärjungaskap. Under hösten 2009
arrangeras en skola tillsammans med
systerkyrkan i Ecuador. Under 2010
planeras skolor tillsammans med
systerkyrkorna i Kongo Brazzaville
och Indien. Be för elever och ledare,
för organisation och andlig klarsynthet
hos dem som är ledare för skolorna.

unga för framtiden. Be särskilt för dem
som möter den nya terminen med oro
och ängslan.

Indien
Hindustani Covenant Church driver
ett litet sjukhus i Nannaj. Förutom
sjukvård arbetar man med förebyggande verksamhet genom byutveckling. Be för sjukhusets stab som
försöker hjälpa människor till bättre
levnadsvillkor. Be att detta praktiska
vittnesbörd öppnar människors hjärtan för evangeliet.

6 september
Åbylundskyrkan
Församlingen har nu funnits ett par
år som egen församling och arbetet
växer. Under hösten kommer man
att gå in i ett samarbete med Svenska
kyrkan och socialen och ha två ungdomar anställda för att arbeta i skolan
under två år. Be för detta unika samarbete som sker i Åby och att många
kontakter skapas på skolan.

Kongo Kinshasa
Be för evangelisationsarbetet i Kongo
och för det speciella missionsfält man
har i Zanaga i samarbete med Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville.

30 aug
Kyrka idrott
Be för alla ungdomar som varit på
kristna idrottsläger i sommar. Be för
alla idrottskonfirmationsgrupper som
startar i höst och för församlingar som
söker kontakt med idrottsföreningar
på sin ort. Be för ungdomar i församling och SMU att de kan känna sig
trygga och frimodiga i sin tro i idrottssammanhang.

