
                                                                          BØNNE-KALENDER FOR MARS 2021 

 

Mars Gate/vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Dagens bibelvers 

1. Kommandørveien Vi velger å ha mere fokus på hvilke dører som åpner seg, enn de som lukker seg. Be for Blå Kors og Vision, Barnas stasjon Jes.45:2-3 

2. Kommandørveien Familiene i Salem og deres tro på hjemmebane Byens kommunale og private barnehager Jes.43:1-4 
3. Kommandørveien Oppvåkning og lengsel etter Guds nærvær slik at Han får være Herre i menigheten. Barna som deltar på Vision Etter Skoletid og deres familier Jes.43:18-19 

4. Kommandørveien Be for de mange syke i menigheten, at Herren helbreder dem Barn og familier som ikke har det så bra i vårt nærområde Apgj.2:42-47 
5. Kommandørveien Be om DHÅ ledelse ,uten det blir alt vi gjør tomme aktiviteter og vi blir slitne. Byens politikere, spesielt de kristne at de lytter til DHÅ Apgj.8:26-40 

6. Kommandørveien Salem må nå ut med evangeliet til Kristiansands befolkning. I DHÅs ledelse og kraft. Vekkelse over by og bygd Apgj.9:10-19 

7. Kommandørveien Årsmøte og valg til det nye lederskapet Be om stopp for corona viruset  Apgj. 1:1-12 
8. Marineveien Årsmøte og valg til det nye lederskapet Be om stopp for corona viruset Apgj.1:13-26 

9. Marineveien Årsmøte og valg til det nye lederskapet Be om stopp for corona viruset Apgj. 2:1-13 

10. Marineveien Menighetens økonomi At Guds folk får styrka sin tro og nærhet til Gud i denne tiden Apgj.15:30-35 
11. Marineveien Menighetens økonomi At Guds folk får styrka sin tro og nærhet til Gud i denne tiden Apgj.4:23-35 

12. Marineveien Salem blir enda mere misjons/evangeliserende menighet. Byens politikere legger til rette slik at vi kan få evangelisere Apgj.16:6-10 

13. Marineveien Menighetens barnekor «Lund Soul Kids» De blir glad i Jesus For byens butikker som sliter i den pandemi tiden Apgj. 5:12-16 
14. Marineveien Tweens- og ungdomsarbeidet «preCAMP» og CAMP» at de kjenner seg trygge i 

Jesus 
For byens butikker som sliter i den pandemi tiden Apgj.5:22-32 

15. Marviksveien Menighetens «Barnekirke» opplegget i denne tiden leder barna nærmere Jesus Nåde og visdom for dem som arbeider inn mot prostitusjon Apgj.6:1-7 
16. Marviksveien Når alt er tilbake til det «normale» at det er en ny giv og at menigheten er viktig Nåde og visdom for dem som arbeider inn mot prostitusjon Apgj.9:20-22 

17. Marviksveien Når alt er tilbake til det «normale» at det er en ny giv og at menigheten er viktig Barna som sliter på skolen pga dysleksi etc. At de blir sett Apgj.10:9-16 

18. Marviksveien Når alt er tilbake til det «normale» at det er en ny giv og at menigheten er viktig Barna som sliter på skolen pga dysleksi etc. At de blir sett Apgj.10:17-33 
19. Marviksveien Be for Hamed og Kristian. Deres vei videre da de igjen fikk avslag. Personer med annen hudfarge/kultur ikke blir 

forskjellsbehandlet eks. ved jobbsøknad 
Apgj.16:25-34 

20. Marviksveien Be for Hamed og Kristian. Deres vei videre da de igjen fikk avslag. Personer med annen hudfarge/kultur ikke blir 
forskjellsbehandlet eks. ved jobbsøknad 

Apgj.18:1-10 

21. Marviksveien Et sterkt Guds nærvær i hver familie/person som deltar i denne bønn og faste tiden Korona situasjonen, beskyttelse og at den ikke må spre seg Salme 91:1-16 
22. Bispegra Et sterkt Guds nærvær i hver familie/person som deltar i denne bønn og faste tiden Det mørke dekke som ligger over byen forsvinner i Jesu navn Ef.6:10-19 

23. Bispegra At flere tar del i menighetens småfellesskap Det mørke dekke som ligger over byen forsvinner i Jesu navn Kol.2:13-15 

24. Bispegra At flere tar del i menighetens småfellesskap Media tar mere frem det positive som skjer i menighetene Matt.28:18-19 
25. Bispegra Bønne arbeidet i menigheten får utvikle seg for alle Media tar mere frem det positive som skjer i menighetene Mark.16:15-20 

26. Bispegra Fokuset på å be oss igjennom på ting som blitt vist oss av Herren Jesus Byens rusmisbrukere Matt.9:35-36 

27. Bispegra For Gudstjenestene som blir streamet på Facebook og Youtube.  De som arbeider med smittesporing Matt.10:5-15 
28. Bispegra Flere som kjenner for at dette med streaming, produksjon, filming er deres tjeneste Psykisk helse arbeidere Joh.14:25-27 

29. Østre Ringvei Vi lever i forventning av Jesu snare komme Byens permitterte og arbeidsledige. Joh.14:2829 

30. Østre Ringvei Vi som menighet heier på hverandre, oppmuntrer og gir nytt mot til hverandre.  Fosterhjemmene Joh.13:34-35 
31. Østre Ringvei Bruken av Foajeen Politikerne ikke tenker bare på sin posisjon, men på det som 

gagner folket. 
Joh.15:13-17 


