
BØNNE-KALENDER FOR APRIL 2021
April Gate/vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Dagens bibelvers
1. Framnesveien Kjenner gleden i påskens budskap; Jesus ble gjort til synd for oss Be for studentene som ikke kunne reise til sine hjemsteder 2.Kor5:21

2. Framnesveien Påskeheftet være til glede og velsignelse for store og små. Troen blir styrket. Be for studentene som ikke kunne reise til sine hjemsteder Hebr.10:19-23

3. Framnesveien Menighetens Påskevandring inspirerer til å lese Guds Ord for hele famlien Be for studentene som ikke kunne reise til sine hjemsteder Hebr.4:14-16

4. Framnesveien Takke for at Jesus er oppstanden og lever i dag og vi for leve med Ham Lunds Barnehager; barna og de ansatte 1.Kor.15:12-19

5. Snorresgate Takke for at Jesus er oppstanden og lever i dag og vi for leve med Ham Lunds Barnehager; barna og de ansatte 1.Kor.15:20-26

6. Snorresgate Be om at vi har troens hvile i Jesus som gir fred, kraft og styrke i tjenesten Skolene på Lund, elevene og lærerene Hebr.13:8

7. Snorresgate Be om at Den Hellige Ånd får virke iblant oss. Skolene på Lund, elevene og lærerene 1.Kor.12:1-11

8. Snorresgate La Jesu kjærlighet være forankret i oss Be for de som jobber med kommunens smitte sporing Gal.5:22-26

9. Snorresgate At vi er våkne i denne tid, men ikke redd for å lytte til DHÅ, gå på det Han viser oss Be for de som jobber med kommunens smitte sporing 1.Kor.14:26-40

10. Snorresgate At vi er våkne i denne tid, men ikke redd for å lytte til DHÅ, gå på det Han viser oss Be bor alle kommunens helsearbeidere; styrke til å holde ut. Ef.5:15-21

11. Snorresgate At vi er våkne i denne tid, men ikke redd for å lytte til DHÅ, gå på det Han viser oss Be bor alle kommunens helsearbeidere; styrke til å holde ut. 1.Kor12:12-31

12. Randesundsgate Be om beskyttelse for menighetens hovedpastor Geir m/familie Be bor alle kommunens helsearbeidere; styrke til å holde ut. Ef.1:3-4

13. Randesundsgate Be om beskyttelse for menighetens hovedpastor Geir m/familie Be for landets kristne høyskoler som står under et stort press Joh.10:27-28

14. Randesundsgate Be om beskyttelse for menighetens hovedpastor Geir m/familie Be for landets kristne høyskoler som står under et stort press Salme 23:1flg.

15. Randesundsgate Be for det avtroppende lederskap at de finner sin tjeneste i menigheten Be for landets kristne høyskoler som står under et stort press Åp.3:8

16. Randesundsgate Be for det avtroppende lederskap at de finner sin tjeneste i menigheten Ser nøden i vårt nabolag og trer til med en hjelpende hånd Åp.2:7og 11

17. Randesundsgate Be for det kommende lederskap som snart skal velges. Med ny leder Ser nøden i vårt nabolag og trer til med en hjelpende hånd 1.Tess.1:1-10

18. Randesundsgate Be for det kommende lederskap som snart skal velges. Med ny leder Ser nøden i vårt nabolag og trer til med en hjelpende hånd 1.Tess.2:1-20

19. Kuholmsveien Menigheten lever i sannhet og renhet. Bedrifter i kommunen og deres ansatte som er berørt Covid 19 1.Tess.3:1-13

20. Kuholmsveien Menighetens økonomi må bedres. En gir av et glad hjerte til Jesus Bedrifter i kommunen og deres ansatte som er berørt Covid 19 1.Tess.4:1-12

21. Kuholmsveien Menighetens økonomi må bedres. En gir av et glad hjerte til Jesus Bedrifter i kommunen og deres ansatte som er berørt Covid 19 1.Tess.4:13-18

22. Kuholmsveien Menighetens økonomi må bedres. En gir av et glad hjerte til Jesus De som kjenner på at de forlatt og glemt i denne tiden 1.Tess.5:1-13

23. Kuholmsveien Salems Familie Krik De som kjenner på at de forlatt og glemt i denne tiden 1.Tess.5:14-27

24. Kuholmsveien Lunds Soul Kids Kommunens barn som savner en trygg hånd å holde 2.Tess.1:1-12

25. Kuholmsveien Barnekirka Kommunens barn som savner en trygg hånd å holde 2.Tess.2:1-12

26. Lillemyrveien PreCAMP og Camp Kirkens SOS , Blå Kors Chat-senter og Barnas Stasjon 2.Tess.2:13-17

27. Lillemyrveien Menighetens stab Kirkens SOS , Blå Kors Chat-senter og Barnas Stasjon 2.Tess3:1-16

28. Lillemyrveien De ensomme og syke Politikerne får visdom til å gjøre det som er best for folket. 1.Joh.4:1-6

29. Lillemyrveien Vision Etter Skoletid, fortsette til høsten Politikerne får visdom til å gjøre det som er best for folket. 1.Joh.4:7-21

30. Lillemyrveien Når vi åpner opp igjen.. Hvordan? Bli veldig bra for Storfamilien Vi ber om død over Corona viruset Salme 91:1-16


