
                                                                           BØNNEEMNER FOR JANUAR 2021 

 

Januar Gate/vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Annet 

1.     

2.     
3.     

4. Brages vei Vårens tema:  «Følg meg» At det blir en virkelighet Byens menigheter lever ut Jesu kjærlighet Jødene og de forfulgte kristne 
5. Brages vei Vi som menighet er frimodige å hevde hva Guds Ord sier Kommunens politikere, deres veivalg er tuftet på de kristne verdier; 

Gudsfrykt styrker rikene. 
Vekkelse for by og land. Vi lever i DHÅ 

6. Brages vei Lederskapet/Staben Politi, domstolene og tolletaten;  Byvåpnet: Løven holder øksen med 4 
labber:  «Kristus har kontroll, behersker vold og makt» 

At menigheten vokser i nåde og kjennskap til 
Kristus. 

7. Brages vei Bønneaktiviteten; Tidebønn, Bønnemøtene og 
Småfellesskapene 

En forandret befolkning i kommunen til glede for alle. At vi kristne lar oss bli forvandlet av Jesus.  

8. Brages vei Barnekirka/Lund Soul Children/Familie arbeidet Barnevernet Familier som sliter innbyrdes. 

9. Brages vei Tweens/Camp arbeidet Byens frivillige ungdomsorganisasjoner er et trygt sted  å være. At de unge får se meningen med livet 

10. Brages vei At flere ser viktigheten av det diakonale arbeidet.  At det kristne diakonale arbeidet i byen blir verdsatt på av politikere Tilbake til den første kjærlighet, 
11. Urds vei Alle blir sett og ser viktigheten av å oppmuntre hverandre Byens permitterte og arbeidsledige Saken for Kristian og Hamed 

12. Urds vei Fellesmøtene 2021 som starter i dag. Egil Svartdahl taler Vårt kjære kongehus Byens studenter på høyskolene, UIA 

13. Urds vei Menighetens utsendinger i Nepal og Sør-Afrika Det forestående (September) Stortingsvalg Be for menighetens syke; kreft, migrene 
14. Urds vei Mannsmøtene 2021 Kommunens  helsevesen. Visdom til fastlegene. At vi ikke blir tatt av frykt. 

15. Urds vei Vi er tørste etter å erfare Guds nærvær i våre samlinger Byens Næringsliv og finans. Media/TV/Radio/Avis 

16. Urds vei Vi som menighet er åpne for å bruke nådegavene  Kommunens grunnskoler. Elevene blir sett, og får den hjelp de trenger  Samarbeidet med Blå Kors,(Skatehallen) 
17. Urds vei Menighetens utsendinger i Romania og Moldova Død over Covid.19. Vaksinen hindrer videre spredning At «Påfyll» bladet bli til glede og Frelse 

18. Friggs vei Gudstjenestene/Kveldsmøte Mere åpenhet for friluftsmøter i sentrum. (Torvet) Frelse for Bønnebarna 

19. Friggs vei Flere frivillige til teknikk/bilde og streaming Byens innvandrere  Vi kristne er et fyrlys; jager vekk mørket 
20. Friggs vei Formiddagstreff/Alfakurs Forretningsstanden i byen. Legges til rette for god og sunn drift. Samhold; forsoning oss i mellom. 

21. Friggs vei Menighetens økonomi Ber for «Shalam» Woman Glede og fryde oss midt i det vi står i. 
22. Friggs vei Bruken av Foajeen; Kafè? Be mot «Gjengkriminaliteten», de må få se Jesus Salem inspirer til å dele tro og leve troen ut i 

hverdagen 

23. Friggs vei Lovsangerne/Gospelkoret Byens menigheter står sammen, støtter og oppmuntrer hverandre Trosfriheten må bli bevart 
24. Friggs vei Misjonsrådet De som jobber i fengsel vesenet. Ytringsfriheten må være sund 

25. Industrigata  Forbedertjenesten  Gjensidig mellom generasjonene. Israel og internasjonalt samarbeid 

26. Industrigata  Oppstart av Samtalesenteret Blå Kors; «Snakk om mobbing» chatten At vi tar på oss Åndens utrustning 
27. Industrigata  Besøkstjenesten Ressurssenteret «Unik» i Elvegata, Tverrkirkelig. Gi barna en bedre 

dag 
Begynne å be for Årsmøte 2021 i mars 

28. Industrigata  Diakoniarbeidet Byens dag/aktivitetsenter for de eldre Forbipasserende erfarer fred ved å passere i 
Salem 

29. Industrigata  Vaktmestertjenesten Byens rusmisbrukere. Glede oss over vårt levende håp 

30. Industrigata  Styrke oss som generasjonsmenighet Be om visdom for de Nav ansatte Takke for syndenes tilgivelse i Jesus blod 
31. Industrigata  Vi styrkes som en handlekraftig menighet Kongsgård skolesenter, Kristiansand International School Takk Vår Far himmelen for Hans trofasthet 


