
                                                                          BØNNE-KALENDER FOR MAI 2021 
Mai Gate/vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Dagens bibelvers 

1. Lillemyrveien Når vi åpner opp igjen.. Hvordan? Bli veldig bra for storfamilien!! Vi ber fortsatt om død over Corona-viruset Fil. 1:1-11 

2. Lillemyrveien Når vi åpner opp igjen.. Hvordan? Bli veldig bra for storfamilien!! Vi ber fortsatt om død over Corona-viruset Fil. 1:12-26 

3. Eivind Jarlsgate Be for onsdagens årsmøte Kampen for det ufødte liv Fil.1:27-2:11 

4. Eivind Jarlsgate Be for onsdagens årsmøte Kampen for det ufødte liv Fil.2:12-18 

5. Eivind Jarlsgate Be for årsmøte i kveld Be for høstens stortingsvalg Fil.2:19-30 

6. Eivind Jarlsgate Høstens Herre drive ut arbeidere  Be for høstens stortingsvalg Fil.3:1-11 

7. Eivind Jarlsgate Takke for at det har åpnet opp, og vi kan samles i Guds Hus til bønn og lovprisning Be for Israel. Guds utvalgte folk Fil.3:12-21 

8. Eivind Jarlsgate «Visjon Etter Skoletid», økonomien for høsten  Be for Israel. Guds utvalgte folk Fil.4:1-9 

9. Eivind Jarlsgate Nådegavene komme i funksjon i gudstjenesten Be for vårt nabolag der vi bor Fil.4:10-23 

10. Johan Øydegardsvei Trofast givertjeneste til menigheten Skolene som har vært berørt av Covid 19 smitte. Salme 93:1-5 

11. Johan Øydegardsvei Menighetens bønnebarn De kristne politikerne står for de kristne verdier i alle områder Salme 94:12-23 

12. Johan Øydegardsvei Menighetens bønnebarn De kristne frivillige organisasjoner som står opp for de svake. Salme 95:1-11 

13. Johan Øydegardsvei Be for forberedelse til «Sommer i Salem» 2021 Politikerne at det ikke driver er noe kameraderi Salme 96:1-13 
14. Johan Øydegardsvei Be for forberedelse til Salems «Menighetsweekend» September 2021 Politikerne at det ikke driver er noe kameraderi Salme 98:1-9 

15. Johan Øydegardsvei Visdom for barneforeldre i forbindelse med «Trosopplæring på hjemmebane.» Be at vi har åpne øyne om noen i vårt nabolag trenger hjelp Salme 102:1-29 

16. Johan Øydegardsvei Forkynnelsen fortsatt er sentral og kraftfull Be for Israel. Guds utvalgte folk Salme 103:1-22 

17. Freyadsalsvei Trofast givertjeneste til menigheten Be for Israel. Guds utvalgte folk Matt.3:1-12 

18. Freyasdalsvei Be om at vi Guds stemme til oss som menighet og enkelt personer. Byens handverkere og bedrifter ikke driver med kameraderi Matt.3:13-17 

19. Freyasdalsvei Be om at vi Guds stemme til oss som menighet og enkelt personer. Byens handverkere og bedrifter ikke driver med kameraderi Matt.4:1-11 

20. Freyasdalsvei Visdom for barneforeldre i forbindelse med «Trosopplæring på hjemmebane.» De kristne politikerne står for de kristne verdier i alle områder Matt.4:12-17 

21. Freyasdalsvei Be for forberedelse til Salems «Menighetsweekend» September 2021 De kristne frivillige organisasjoner som står opp for de svake. Matt.4:18-25 

22. Freyasdalsvei Be om at vi Guds stemme til oss som menighet og enkelt personer. Be at vi har åpne øyne om noen i vårt nabolag trenger hjelp Matt.5:1-16 

23. Freyasdalsvei Lovsangen er til alle generasjoner og er til inspirasjon, skaper begeistring for Jesus Be for kongens og hans hus. Matt5:17-20 

24. Gartnerveien Trofast givertjeneste til menigheten Regjering og storting har en rettferdig sosial fordeling for rik 
og fattig. 

Matt-54:21-26 

25. Gartnerveien Be for forberedelse til «Sommer i Salem» 2021 At stortinget ikke vedtar lover som går utover landets 
menigheter 

Matt.5:27-32 

26. Gartnerveien Visdom for barneforeldre i forbindelse med «Trosopplæring på hjemmebane.» Be om at stortinget ikke lager problemer for ny etablering av 
kristne skoler 

Matt5:38-48 

27. Gartnerveien Be for menighetens nye lederskap, at de er en enhet. Be om at stortinget ikke lager problemer for ny etablering av 
kristne 

Matt.6:1-6 

28. Gartnerveien Be for menighetens nye lederskap, at de er en enhet. Kampen for det ufødte liv Matt.6:7-15 

29. Gartnerveien Arbeid med høstens virksomhet Kampen for det ufødte liv Matt.6:16-24 

30. Gartnerveien Erfarer at mennesker blir frelst under gudstjenestene. Be for høstens stortingsvalg Matt.6:25-34 

31. Hamreheia Menighetens bønnebarn Be for høstens stortingsvalg Matt.7:1-14 

 


