Republiken Kongo, Evangeliska
kyrkan (EEC)
Be för skolelevernas arbete inför examensperioden. Be för att Evangeliska
Kyrkan skall få uppleva en förnyad
missionsiver. Be för sjukhus- och fängelsekyrkan.
12 juni
Kyrka-idrott
Be för arbetet med att bygga broar
mellan kyrkan och idrottsrörelsen,
inte minst i frågor som rör etik och
värderingar. Be för alla kristna idrottsutövare att de kan visa på Jesus i de
sammanhang där de är aktiva. Be också
för läger och andra aktiviteter som
planeras i sommar.
Ryssland
Be för den evangeliskt-kristna kyrkan i
Sverdlovskregionen i Ryssland och för
deras ungdomsarbete. Be för pastorer
och ledare.
19 juni
Anställda och deras semestrar
Sommar betyder semester och rekreation för många. Be att alla medarbetare
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i vår kyrka får en skön semester med
avkoppling och tid till att hämta krafter
inför kommande år.
Spanien

Be för FIEIDE, Missionskyrkans systerkyrka i Spanien, som i midsommarveckan har sin årskonferens. Be om en
god gemenskap och Andens ledning i
de beslut som behöver tas.
26 juni
equmenia
Be för de barn och ungdomar vars
sommarlov inte är den vila som
behövs. Be för de familjer där föräldrarna behöver hjälp att ta hand om
sina barn. Och be för de arbeten som
genomförs runt om i landet med familjer och barn.
Estland
Be för Unionskyrkan i Estland och dess
konferens, som hålls om två veckor. Be
också för den ungdomssatsning tillsammans med svenska ungdomar som
planeras veckan därefter i området
Setomaa i sydöstra Estland.

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

10 april

Volontär i Missionskyrkan

Gemensam framtid		

Att vara volontär i Missionskyrkan är
en möjlighet för enskilda och grupper
att göra en insats för att möta behov
här hemma eller internationellt. Be
för volontärarbetet och be att många
känner kallelsen och längtan att ta
upp utmaningen och bli volontär i vår
kyrka.

Be för det intensiva arbete som pågår
runtom i landet för att förbereda
beslutet om Gemensam framtid. Be att
det som sker blir enligt Guds vilja och
under Andens ledning

Demokratiska Republiken Kongo,
Evangeliska Samfundet (CEC)
Be för kyrkans strävanden att kunna
stärka sin administration och att
bli ekonomiskt oberoende. Be för
kyrkans ambition att utbilda flera
byevangelister för att stärka det kristna
arbetet på landsbygden.

Svenska Missionskyrkans
förbönskalender för
andra kvartalet 2011

Republiken Kongo, Evangeliska
kyrkan (EEC)
Be för skolelevernas arbete inför examensperioden. Be för att Evangeliska
Kyrkan skall få uppleva en förnyad
missionsiver. Be för sjukhus- och fängelsekyrkan.
17 april
ÖrebroVärmlandDals distikt
ÖrebroVärmlandDals distrikt består av
110 församlingar med ca 7500 medlemmar och 14000 som betjänas av deras
arbete. Det finns 75 barn- och ungdomsföreningar med 4500 deltagare.

Be att församlingars och föreningars
verksamhet blir mötesplatser för frågor
om tro och liv där andlighet blir erfarenhet.

Kina
I Kina firade församlingen i Gedian,
som grundades av svenska missionärer,
nyligen sitt 100-årsjubileum. Kyrkan
ligger i ett expansivt område där det
byggs mycket, nära skolan Arken, som
Missionskyrkan stöder. Be för församlingen och dess pastor att de även fortsättningsvis får utgöra ett vittnesbörd
för människorna i området.
24 april

equmenia		
equmenia är tillsammans med tre
lokala församlingar värd för sex
stycken praktikanter från Thailand
(placering i Hallunda), Kongo Brazzaville (placering i Västerås) och El
Salvador (Placering i Nässjö). equmenias kansli tar också emot en volontär
genom ett EU-projekt. Hon heter
Maria och kommer från Tyskland. Be
för dessa ungdomar som kommer till
Sverige från andra länder och kulturer.
Be också för de lokala församlingarna.
Indien
Be för Hindustani Covenant Church i
Indien. De står I ett omfattande arbete.
Be om vishet för ledningen i stora och
små frågor och om Guds ledning för de
många projekt som kyrkan engagerar
sig i.

1 maj

15 maj

29 maj

Vaxholm

Västra Götalands distrikt

Be för omstartsförsamlingen i Vaxholm, där Jenny Sundström sedan i
höstas projektledare. Just nu arbetar
man med att komma ut i samhället och
lära känna invånarna. Samtidigt som
man prövar nya vägar för verksamheten och utvecklar gudstjänstlivet. Be
om Guds ledning och kraft och om
öppenhet hos människor i Vaxholm.

Tacka och be för allt engagemang och
arbete i SMU-föreningar, församlingar
och distriktsarbete i Västra Götaland.
Guds rike växer och vi vill vara en del
av denna växt.

Kyrkokonferensen
Årets kyrkokonferens har fått temat:
Avstamp - Gud gör oss djärva! Be för
de konferenser som Baptistsamfundet,
Metodistkyrkan och Missionskyrkan
bjuder in till, tillsammans med equmenia. Be om djärvhet. Be om klokhet,
vishet och enhet. Be om mod att följa
Jesus.

Japan
Kyrkan i Japan har fått en ny missionsföreståndare, pastor Tatsuya Kawaguchi i Okayama. Be för honom och de
övriga ledarna i japanska förbundskyrkan. Be om inspiration att hitta vägar
att nå ut till befolkningen.
8 maj

Evangelisterna på Donsö
Evangelisterna träffas åter igen på
Donsö. Tacka Gud för människor som
under året kommit till tro och som fått
sina liv upprättade. Be för evangelisternas olika uppdrag detta år och evangelisttjänstens framtid i Sverige.

Nicaragua
Moravakyrkan i Nicaragua har ett
teologiskt seminarium som undervisar
i staden Bilwi och per distans på hela
Atlantkusten. Efterfrågan av kurser är
stor. Samtidigt kämpar kyrkan med
att få pastorer att anta utmaningen att
arbeta i fattiga samhällen, där de flesta
församlingarna finns.

Ecuador
Förbundskyrkan i Ecuador har antagit
visionen att inom två år starta minst
en ny kyrka i varje distrikt. Kyrkan har
fem distrikt. För att lyckas med visionen
satsar man på att utbilda pastorer och
församlingsledare i församlingsplantering.
22 maj
Internationell musikutbildning
22 maj till 6 juni arrangerar equmenia
och Missionskyrkan en internationell
musikutbildning med ca 30 deltagare
från de båda Kongo, Ecuador, El Salvador, Estland, de båda Kongo, Nicaragua
och Sverige. Be för alla deltagare och be
att utbytet av erfarenheter ska ge alla
deltagarna något att ta med sig hem till
sin hemmiljö.
Latinamerika
Förbundskyrkan i Ecuador har en
radiostation i Amazonasområdet, Radio
Interoceánica, med kristen-kulturell
inriktning. Be för Radio Interoceánica –
en gåva från himlen, det anser många i
området.

Mellanöstern
29 maj till 4 juni inbjuder Kyrkornas
Världsråd till en global vecka för fred
i Palestina Israel. Man uppmanar till
bön, utbildning och påverkan. Under
en vecka kommer kyrkor i olika länder
att sända tydliga signaler till omvärlden
om behovet av fred, en fred som säkrar
framtiden för båda folken.
5 juni

Kyrka i Vilshärad
Be för församlingsplanteringen, Kyrka
i Vilshärad, som nu förbereder sig inför
sommarsäsongen på Strandgården, för
att genom sin verksamhet och sitt program, möta både sommargäster och
bofasta. Be för kärngruppens arbete
inför det församlingsbildande som
planeras under 2011.

