
Forenet i bøn daglig kl. 11,55

STOP det, du har travlt med.
FOKUSÉR på Herren og LYT til

hvad han siger til dig.
AFSLUT med Fader Vor kl. 12,00

Periode: 14/2 - 27/3 2018
PINSEKIRKEN Bornholm

info@pinsekirken-bornholm.dk

Pinsekirken Bornholm

Igen i år vil vi engagere, helst, hele menigheden i bøn i fasteperi-
oden. Vi har valgt perioden til at være fra onsdag den 14. februar 
til tirsdag den 27. marts = 6 uger. Mandage til fredage!

Det er enkelt med 5 minutters bøn om dagen. Man får dagens 
bedeemne tilsendt på SMS ca 5 minutter før man beder. Det er 
de samme bedeemner, som kan ses samlet herunder..

Man beder fra kl. 11,55 til kl. 12,00 og nævner bedeemnerne for 
Herren. Hvis man ikke kan holde 5 minutters alene-pause i det 
tidsrum, kan man naturligvis bede når som helst i døgnet det 
passer. Det er vigtigst at man beder.

Vi vil med glæde gerne høre om hvad du oplever med at bede på 
denne digitale måde. Send et par ord på mail eller SMS til John - 
adresse herunder
Vi har her ved starten 46 medlemmer på vores bedeliste som alle 
har været med tidligere.
Ønsker du at tilmelde dig SMS bønnen, da gå ind på vores hjem-
meside.
Ønsker du at afmelde dig fra listen. Skriv ”Afmeld” og send til 
21123557. Angiv meget gerne dit navn.

ON 14/2 Bed om fornyet kærlighed til Guds ord og prioritering af 
bibellæsningen

TO 15/2 Bed om en opblomstring i brugen af Åndens gaver.Bed om 
Helligåndens ledelse i kirkerne og i hverdagen. 

FR 16/2  Bed for Kirken på Gaden som fredage er på gaden for at 
samtale med og vidne for mennesker.

MA 19/2 Bed om visdom og åbenbaring til prædikanter og undervise-
re.

TI 20/2 Bed om at lovsangsledere og musikere må lede menigheden i 
oprigtig tilbedelse.

ON 21/2 Bed om at den indbyrdes kærlighed i menigheden må blive 
endnu større.

TO 22/2 Bed for én i menigheden som Helligånden minder dig om.

FR 23/2 Bed om at Gud må kalde kristne til at arbejde med mission i 
Danmark og i den øvrige verden.

MA 26/2 Bed for dem som pga. sygdom, o.a. ikke har mulighed for at 
komme i kirken.

TI 27/2 Bed om nye venskaber, netværksgrupperne og fællesskabet i 
menigheden

ON 28/2 Bed Gud om at han leder et andet menneske på din vej som 
du kan blive til velsignelse for.

TO 1/3 Bed om frimodighed for alle kristne, så vi kan lede mennesker 
til Jesus.

FR 2/3 Bed for dem som en gang kom trofast, men nu er kommet på 
afstand af kirken.

MA 5/3 Bed for ”Mellem himmel og jord”-teltet på Folkemødet at men-
nesker må komme til tro på Jesus.

TI 6/3 Bed for vores radio Fri-born.dk, at mennesker må komme til tro, 
ligeledes for vores hjemmeside www.pinsekirken-bornholm.dk

ON 7/3 Bed for Hjerte til hjerte og for alle, der kommer ind til vores 
genbrugsbutik om onsdagen og for samtlige medarbejdere.

TO 8/3 Bed for Patricia Kirk og mand i Athen, der leder arbejdet med 
uledsagede flygtninge børn

FR 9/3 Bed for Liv Haug og arbejdet med hjemløse ældre og voldsram-
te kvinder i Peru.

MA 12/3 Bed for vores missionærer Hannah og Egon Falk i Tanzania. 
Bed for kampagner m.v.

TI 13/3 Bed for Susanne og Leif Madsen i Kenya, som driver skole, 
børnehjem og meget andet.

ON 14/3 Bed om Guds ledelse og frelse til politiske ledere og andre 
nøglepersoner på Bornholm.

TO 15/3 Bed om Guds nærvær og vækst i alle kirker og missiomshuse 
på Bornholm.

FR 16/3 Bed om Åndens enhed og kærlighed mellem alle kristne og 
mellem alle kirkerne.

MA 19/3 Bed om at kirkerne må se menneskers behov og gøre en 
positiv forskel på Bornholm.

TI 20/3 Bed for præster og ledere i alle kirker og missionsforeninger på 
Bornholm.

ON 21/3 Bed for Børnekirken med Cindy og Steven i spidsen. Bed for 
børnene og medarbejderne.

TO 22/3 Bed for vores fælles BTU-arbejde for Minimax, Supermax og 
J-Way og for U!

FR 23/3 Bed om at vi finder den rette person til at være assisterende 
præst/ præstelærling.

MA 26/3 Bed for vores forstander Michael Kaarby, lederteam og kirke-
tjenere

TI 27/3 Bed om Guds nærvær i vores gudstjenester og trivsel for alle 
aldersgrupper

Kontakt:
Telefon og SMS 21 12 35 57. john@mester.nu

Januar 2018. John Mester og Michael Kaarby


