13 dec
Krogpastorerna
Be för alla de möten med människor
krogpastorerna har, att de ska få förmedla Guds kärlek och ljus in i människors olika livssituationer. Vi ber också
om beskydd över deras arbete.
Indien
Be för HCC:s sociala arbete bland
dem som är mest utsatta i det indiska
samhället. Be också för beskydd i ett
land där religiösa motsättningar tidvis
blossar upp och leder till våld och be
för de nya praktikanter från SVF som
skall åka ut efter jul.
20 dec
De hemlösa
Be för dem som på olika sätt mist
sitt hem, de som inte har en plats att
kalla hemma. Be också att våra sinnen
öppnas så att vi förstår vårt ansvar att
dela med oss och göra vad vi kan för
att bistå människor som lever detta
svåra liv.
Mellanöstern
Julen är snart här och vi läser om
barnet i krubban i Betlehem och om
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änglarna som sjöng om fred över
jorden. Vi ber: Herre Du som är fredens Gud, var med din kyrka i Mellanöstern den här julen och i deras arbete
för fred och försoning. Herre, vi ber
också om ett nytt under i Mellanöstern; om Fred / Salam / Shalom, om
ett nytt fredens år, så att människorna
åter kan få leva i fred och försoning
med varandra.
27 dec
Fred i världen
Be att vi får ytterligare ett nådens år,
då alla goda krafter kan samverka för
att skapa fred och rättvisa i vår värld.
Be om vishet, kraft och uthållighet för
världens ledare och alla andra som står
i fredens tjänst.
Mission i andra länder
Missionsuppdraget i andra länder är
lika viktigt idag som när Svenska Missionskyrkan bildades. Tillsammans
offrar och ber vi för våra missionärer
och volontärer samt systerkyrkor i
Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa.

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan
fördjupas och kompletteras.
4 okt
equmenia
Idag på equmenias bön- och offerdag
tackar vi Gud för nåden att vi får vara
Hans barn! Be att alla barn och unga
ska få möta Jesus Kristus och lära
känna Honom som sin Herre. Be om
kraft, vishet och uppfinningsrikedom
för alla barn och unga som lever ut sin
kristna tro i skola och fritidsaktiviteter.
Be Gud att kalla och utrusta ledare.
Estland
Under hösten fortsätter arbetet vid
Unionskyrkans teologiska seminarium
i Tartu. Vi ber för studenterna som
förbereder sig för tjänst i församling
och samhälle, samt för seminariets nye
rektor Margus Kask.
11 okt
Ny församling i Grimsås
Idag bildas Grimsås missionsför
samling efter tre års intensivt arbete.
Tacka Gud för de människor som
arbetat under många år med scout
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och ungdomsarbete och för arbetet
med att grunda en ny församling.
Tacka och be för församlingen och
dess pastor Anders Westman, att de får
fortsätta att föra evangeliet om Jesus
till många fler människor i Grimsås.
Litauen
Kontakterna med Evangeliskt Reformerta Kyrkan i Litauen har gått in i ett
nytt skede genom ett avtal med Svenska
Missionskyrkan där Växjö Missionsförsamling har uppdraget att utveckla samarbetet. Vi ber särskilt för kyrkans ledare
pastor Rimas Mikalauskas i Birzai.
18 okt
Södra Götalands distrikt
Be för arbetet och de anställda i Södra
Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan. Satsningen på att bilda en
ny församling vid Örestrand utanför
Höganäs ligger distriktet varmt om
hjärtat. Be att den nyrestaurerade
gården Örestrand får bli till välsignelse
för både turister och bygdens folk.

Spanien
Samarbetet med Federationen av fria
evangeliska församlingar i Spanien går
vidare med betoning på latinamerikanska invandrare. Med uppemot 20
% arbetslöshet är många av dessa hårt
drabbade och i behov av stöd och hjälp.
Be för de svenska och ecuadorianska
missionsarbetarna i detta arbete.
25 okt
Karlskoga folkhögskola
Be för de cirka 225 deltagare samt
lärare och övrig personal som finns på
Karlskoga folkhögskola. Be att skolan
får vara en plats för aktivitet, tänkande
och skapande och som därför kan
erbjuda människor en ny start i livet.
Nicaragua
Vid Moravakyrkans studiecentrum i
Puerto Cabezas ges universitetsutbildning till ett par tusen ungdomar. Där
finns även kyrkans pastorsutbildning.
Be för lärare och skolledare samt för de
svenska missionsarbetarna Maria och
Ingemar Hedström som medverkar i
undervisningen på seminariet.
1 nov
Pionjärarbetet i Ekängen, Linköping
En kärngrupp med regelbunden
verksamhet har etablerats i Ekängen,
Linköping. Kärngruppen träffas varje
vecka till en kvällsgudstjänst. Be för
det ungdomsteam som arbetar tillsammans med pionjärevangelisten Rikard
Lundgren. Be att nya människor skall
komma till tro och att Guds rike skall
växa i Ekängen.

Ecuador, Apg29
Lärjungaskolan arrangeras för sjätte
året i samarbete med Förbundskyrkan i
Ecuador. Nu flyttas skolan till Amazonasregionen, där Missionskyrkan gett
stöd bl a till radiomission under många
år. Radiostationens gamla lokaler
rustas nu upp för att ge plats åt lärjungaskolan. Be för elever och ledare, för
säkerhet och om ett fördjupat lärjungaskap. Be för församlingarna i området
och för kyrkans unga.
8 nov
Diakonalt arbete
Be för de människor som just nu, på
olika sätt, lever i en utsatt livssituation.
Be att de skall få uppleva goda möten
som kan lindra svårigheter. Vi ber
också för de människor som ställt sig i
det diakonala uppdragets tjänst.
Indien, Apg29
Be för den lärjungaskola som förbereds
i Indien och som startar i januari 2010.
De religiösa oroligheterna och praktiska frågor gör skolan till en utmaning
på många sätt. Be för skolans planering
och för elever och ledare. Be också
för systerkyrkan HCC, att den kan
få betyda mycket för vår egen kyrkas
förnyelse.
15 nov
Övre Norrlands distrikt
Övre Norrlands distrikts vision är
”Nya människor”. Be att nya människor
genom församlingarna i Övre Norrland får möte Jesus till befrielse och
upprättelse. Vi ber också att Gud är

med i planering av den nya bibelskolan
”Bibelfjäll” i Hemavan, som startar
hösten 2010, och kallar människor till
ett utmanade år som vill utrusta för
tjänst i Guds rike.
Ryssland
I det avlägsna Baskortistan bedrivs
sedan några år pionjärverksamhet på
flera platser. Be för pastorerna och
deras familjer, samt att de nya församlingarna ska få lagligt skydd och
framgång i arbetet.
22 nov
Evangelisation
Tacka Gud för att så många unga
människor upplever sig kallade att vara
evangelister och församlingsplanterare!
Be att våra utbildningar får inspirera
och utrusta till ännu mer evangelisation. Be att Missionskyrkans evangelister och pionjärarbetare får fungera
som inspiratörer och människofiskare.
Be för evangelisternas och församlingsplanterarnas plats i den nya kyrka som
växer fram!
Ecuador
Be för den omfattande verksamhet
som bedrivs i bergsstaden Ibarra i
flera församlingar som tillhör Förbundskyrkan i Ecuador. Be särskilt
för missionsarbetarna Ulla-Britt och
Leslie Ron, som arbetar i en församling där utsatta barn och familjer får
hjälp till förbättrad hälsa och utbildning.

29 nov
Härnösands folkhögskola
Härnösands folkhögskola vill erbjuda
människor en miljö där man kan växa
och utvecklas. Be för alla deltagare,
lärare och övrig personal som dagligen
arbetar för att förverkliga det målet.
Japan
Be för våra missionärer i Japan,
Tima Sheiakh och Jan-Åke Palmaer.
Vi är tacksamma för att vi även i år, i
samarbete med SVF, har kunnat sända
en ungdomspraktikant till Japan. Vi
ber för Elin Streiffert att hon får en
meningsfull och stimulerande tid där.
6 dec
Kyrka i Vilshärad
Församlingsplanteringsarbetet vid
Strandgården, utanför Halmstad, fortsätter att utveckla kontakter med människor, föreningar och Svenska Kyrkan.
Under hösten utökas arbetet med olika
kulturaktiviteter och en projektkör. Be
för Anna-Karin Herngren Wirdheim,
som är anställd som pionjärpastor,
och för den ”kärngrupp” som finns på
platsen. Be att ännu fler människor i
Vilshärad kommer till tro.
Kina
Be för den autonoma regionen Xinjiang och för uigurerna som bor där.
De kristna utgör en liten minoritet
bland uigurerna och det finns inga
församlingar. Be att de upplever Guds
beskydd på ett särskilt sätt.

