
Uge 1: Søg Gud
6/3 19 Bed om en fornyet kærlighed 
til Guds ord og prioritering af bibel-
læsningen.
7/3 19 Bed om Helligåndens ledelse 
i kirkerne og i hverdgen.
8/3 19 Bed om en opblomstring i 
bruges af Åndens gaver.
-----------------------------------------
---------
11/3 19 Bed om visdom og åbenba-
ring til prædikanter og undervisere 
og B&U-arbejdet. 
12/3 19 Bed om at lovsangsledere 
og musikere må lede menigheden i 
oprigtig tilbedelse. 

Uge 2: Gå sammen 
13/3 19 Bed om at den indbyrdes 
kærlighed i menigheden må blive 
endnu større. 
14/3 19 Bed for en i menigheden, 
som Helligånden minder dig om. 
15/3 19 Bed for dem som engang 
kom trofast, men nu er kommet på 
afstand af kirken. 
-----------------------------------------
---------
18/3 19 Bed for dem som pga. syg-
dom, o.a. ikke har mulighed for at 
komme i kirken. 
19/3 19 Bed for netværksgrupperne 
og fællesskabet i menigheden. 

Uge 3: Ræk ud 
20/3 19 Bed om frimodighed til alle 
kristne, så vi tale om Jesus
21/3 19 Bed om at Gud må sende 
et menneske på din vej, som du kan 

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: Onsdag 6/3 til torsdag 18/4
Pinsekirken Bornholm

info@pinsekirken-bornholm.dk

Også her i 2019 afholder menigheden bøn i fasteperioden, mandage 
til fredage i tidsrummet  onsdag den 6. marts til torsdag den 18. april 
(Skærtorsdag).
Det er ret enkelt med 5 minutters bøn om dagen. Dagens bedeemne får 
du tilsendt på SMS hver dag cirka kl. 11:50. Alle bedeemner i perioden 
kan ses samlet på denne liste.
Man beder fra kl. 11:55 til kl. 12:00. Hvis du ikke har mulighed for at 
holde 5 minutters alenepause i dette tidsrum, kan du naturligvis bede 
på et andet tidspunkt i døgnet som passer dig bedst. Det vigtigste er den 
daglige bøn.
Alle, der tidligere har været med er allerede på vores bedeliste, men har 
anledning til at melde fra ved at sende en SMS til John Mester på tlf. 
21123557 og blot skrive afmeld SMS samt dit navn og telefonnummer..
Hvis du ønsker at tilmelde dig bønnen er det lige så enkelt. Du sender 
en SMS til John Mester på tlf. 21123557 eller melder dig til mundtligt i 
kirken. God bedelyst!

lede til Jesus. 
22/3 19 Bed om Åndens ledelse til 
at gøre en forskel i menneskers liv, 
gennem vores handlinger.
-----------------------------------------
25/3 19 Bed for vores telt på fol-
kemødet, at mennesker der må 
komme til tro på Jesus. 
26/3 19 Bed om at mennesker må 
komme til tro gennem vores radio 
og hjemmeside. 

Uge 4: Mission 
27/3 19 Bed for Minimax, Super-
max, J-Way og U! og Noah og 
Vilhelm som leder arbejdet.
28/3 19 Bed for det Kirken på 
gaden, som er på laksetorvet om 
fredagen.
29/3 19 Bed for Cafémøderne i 
kontakthuset i Åkirkeby, som Vera 
og Morten står for.
-----------------------------------------
1/4 19 Bed for vores missionærer 
Hannah og Egon Falk i Tanzania. 
Bed for kampagner, mv. 
2/4 19 Bed for Susanne og Leif 
Madsen i Kenya, som driver skole, 
børnehjem og meget andet. 

Uge 5: Bornholm 
3/4 19 Bed om Guds ledelse og 
frelse til politiske ledere og andre 
nøglepersoner på Bornholm. 
4/4 19 Bed om Guds nærvær og 
vækst i alle kirker og missionshuse 
på Bornholm. 
5/4 19 Bed om åndens enhed og 
kærlighed mellem alle kristne og 

mellem alle kirkerne. 
8/4 19 Bed for de bornholmske 
medier, at der må være åbenhed for 
evangeliet. 
9/4 19 Bed for præster og ledere i 
alle kirker og missionsforeninger på 
Bornholm. 

Uge 6: Menighedens arbejde 
10/4 19 Bed for børnekirken med 
Steven i spidsen. Bed for børnene 
og medarbejderne. 
11/4 19 Bed for vores familiefredag, 
at vi må se nye familier.
12/4 19 Bed for bedehus Allinge, 
som Ulla og John har i deres hjem
hver fredag kl 16.
-----------------------------------------
15/4 19 Bed for vores præster, Cin-
dy Mogensen og Michael Kaarby og 
deres familie 
16/4 19 Bed om Guds nærvær i 
vore gudstjenester og trivsel for alle 
aldersgrupper. 

Afsluttende dage:
17/4 19 Bed for allei høje stillinger i 
vores land. Kongehuset, Regeringen 
og folketinget.
18/4 19 Bed om at du må sætte et 
duftspor af Jesus hvor du færdes 
blandt andre folk, kolleger m.v.

Michael Kaarby/ Cindy Mogensen/
John Mester 
februar 2017 
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