
                                                                          BØNNEKALENDER FOR FEBRUAR 2021 

 

Februar Gate/vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Private  Bønne-emner 

1. Tegleverksvei At temaet  «Følg Meg» i småfellesskapene styrker oss. Be for elever og lærere på Lovisenlund skole  

2. Tegleverksvei Be for kommende Årsmøte og valgkomiteen Be for elever og lærere på Wilds Minde skole  
3. Tegleverksvei Oppstart  for «Etter skoletid» i dag Be for elever og lærere på Prestheia skole  

4. Tegleverksvei At barn og ungdom blir fylt av Den Hellige Ånd, utrustet og får erfare Guds nærvær og kraft. Be for elever og lærere på Fagerholt skole  
5. Tegleverksvei Be om å være mer tålmodig i de visjoner Han har gitt oss for at det skal bli virkeliggjort. Be for elever og lærere på Oddemarka skole  

6. Tegleverksvei Bli satt fri fra lenker som binder oss ifra gjennombrudd; menneskefrykt, tradisjoner etc. Be for elever og lærere på byens Videregående skoler  

7. Tegleverksvei Fremelske hverandre Be for lærerne på byens skole til å takle mobbing i 
skolemiljøet 

 

8. Stadionveien Guds Ord må få forme vårt hjerte og våre tanker. Bispegra sykehjem  

9. Stadionveien Lengsel etter bønne fellesskap i menigheten. Kongsgårdheimen sykehus   
10. Stadionveien Be om at vi må stå ikledd sannhetens belte. Lund kirke  

11. Stadionveien Forsoning oss imellom; Umulig for mennesker, men mulig for Gud. Frelsesarmeen på Lund  

12. Stadionveien Nød for beboerne på Lund. Spørre Gud om hva kan jeg gjøre for område. Kommunens politikere tar riktige avgjørelser slik at det 
ikke går utover sårbare familier 

 

13. Stadionveien Be for menighetens økonomi, hvor mye kan jeg bidra med? Be om visdom over helsemyndighetene i byen i den tid  

14. Stadionveien Gud for slippe til med renselse i menigheten og personlig. Mere tid med Ham. Be for politikerne om at de ikke stiller krav til byens 
menigheter slik at det går utover deres virksomhet. 

 

15. Ægirsvei Samarbeidet med Blå Kors Vision Aktivitetspark Blå kors må få økonomi til «Etter Skoletid» for høsten  

16. Ægirsvei Be for menighetens lederskap og stab Kongsgård skolesenter, Kristiansand Internasjonale 
School 

 

17. Ægirsvei Stabssammensetning fra høsten 2021 Ekteskapet og familiene blir styrket  

18. Ægirsvei Be for menighetens frivillige ikke blir trette i tjenesten, men kjenner glede og frimodighet Byens/landets domstoler  
19. Ægirsvei Be for menighetens frivillige ikke blir trette i tjenesten, men kjenner glede og frimodighet Be om trosfriheten ikke blir innskjerpet.  

20. Ægirsvei Tar noen praktiske skritt som DHÅ får lede. Blir en forventning til Jesus Kristus Media, at det er riktig og sann fremstilling i enhver sak  
21. Ægirsvei Tar noen praktiske skritt som DHÅ får lede. Blir en forventning til Jesus Kristus Visdom og frimodighet for kristne lærere  

22. Kongsgård 
Alle 

I dag ber vi for menighetens barn, ungdom og unge voksne Be for jødene i Norge, og for Israel  

23. Kongsgård 
Alle 

I dag ber vi for menighetens foreldre og besteforeldre Be om nedgang i kriminalitet  

24. Kongsgård 
Alle 

I dag ber vi for menighetens pensjonister, enslige og enker/enkemenn Vekkelse i fengslene  

25. Kongsgård 
Alle 

Menigheten er klar og forberedt til å ta imot vekkelsen som Gud sender. Be for barn som er i fosterhjem og på institusjoner  

26. Kongsgård 
Alle 

Menigheten er inkluderende og ser nye som kommer. Ikke tenker bare på seg selv. Byens permitterte og arbeidsledige  

27. Kongsgård 
Alle 

Vi fremholder det som Guds Ord sier i kjærlighet. Ikke la oss preges av hva verden tenker. La oss fortsatt be om død over corona viruset  

28. Kongsgård 
Alle 

Se hverandre slik som Jesus ser oss. Be for det ufødte liv  


