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

1. Hamreheia Når vi vil fremholder Guds Ord, at vi ikke blir redde for å bli misforstått. Be for Kristne journalister at de står ved ORDET og mot presset Matt.7:24-29 

2. Hamreheia La oss bære Jesu kors hva enn det koster. Be for våre politikkere at de våkner opp, når de fører folket feil Matt.8:1-17 

3. Hamreheia Innvidde til Jesus under alle forhold Lund blir et sted hvor mennesker blir dradd til evangeliet Jesus Matt.8:18-27 

4. Hamreheia Berøre nøkkelpersoner og menigheten med syndenød for seg selv og byen v/DHÅ Død over COVID-19 Matt.9:1-8 

5. Hamreheia Be om at vi ikke reagerer på en menneskelig måte når vi blir motsagt. Be for de skoler i kommunen som er rammet av Covid-19 Matt.9:9-13 

6. Hamreheia Be om at vi ikke blir kalde radikale, men varme hvor Guds kjærlighet er grunnvollen Død over COVID-19 Matt.9:35-10:8 

7. Steinkleiva Vi er en menighet med kjærlighet til Guds Ord og står ved dets sannheter. Be for byens politi-etterforskere Matt.10:16-31 

8. Steinkleiva La oss være lydige i der vi skal være. Kommunens administrasjon, at de møter innbyggerne med 
respekt 

Matt.11:25-30 

9. Steinkleiva La oss takke for at «Gleden i Herren er vår styrke», og vil være det i tiden fremover Be for kommunens fastleger, visdom i behandlingen. Matt.12:22-32 

10. Steinkleiva Vekkelsen komme m/Åndens kraft til overbevisning om hvem Jesus er Død over COVID-19 Matt.13:44-52 

11. Steinkleiva At det merkes at vi er et «annerledes folk» med positivt fortegn Be for de skoler i kommunen som er rammet av Covid-19 Matt.14:13-21 

12. Steinkleiva Fortsatt renselse i menigheten for at Jesu nærvær skal være merkbart Byens ungdomsarbeidere, både de kommunale og de frivillige Matt.14:22-36 
13. Steinkleiva Be for «BØNNEBARNA» Frelse!! Landets og kommunens politikere behandler hverandre med 

respekt 
Matt.15:21-31 

14. Bergstien Be for «BØNNEBARNA» Frelse!! At vi behandler våre medmennesker med respekt; medfølelse Matt.16:13-20 

15. Bergstien Som menighet; vi fremelsker hverandre. (vårt dna) Guds menighet i kommunen står sammen i enhet.  Matt.16:21-28 

16. Bergstien Menighetens syke og ensomme. At vi som innbyggere, naboer gjør hverandre gode. Matt.17:1-13 

17. Bergstien Menighetens visjon: «Med Guds hjerte for mennesker» for hver og en av oss. Byens administrasjon er åpen for «friluftsmøter, Konserter.» Matt.18:12-20 

18. Bergstien Be for «Sommer i Salem» Kampen for det ufødte liv Matt.19:1-12 

19. Bergstien Fortsatt be for menighetens lederskap Be for kvinner som står under press for å ta abort Matt.19:13-15 

20. Bergstien Takke for menighetens frivillig, deres pågangsmot Be for kvinner som står under press for å ta abort Matt.21:23-27 

21. Galgebergveien Be for menighetens stab, at de får styrke i tjenesten Be for Kristne journalister at de står ved ORDET og mot presset Matt.24:32-51 

22. Galgebergveien At «småfelleskapene» blir et nedslagsfelt for Den Hellige Ånd. Be for våre politikkere at de våkner opp, når de fører folket feil Matt.28:1-20 

23. Galgebergveien Menighetens syke og ensomme. Valgkampen for stortingsvalget at den blir uten skitt kasting Kol.1:1-14 

24. Galgebergveien Innvidde til Jesus under alle forhold Bedrifter som sliter pga Covid-19 Kol.1:15 

25. Galgebergveien Be om at vi ikke blir kalde radikale, men varme hvor Guds kjærlighet er grunnvollen Sykehusets administrasjon forvalter økonomien fornuftig Kol.1:16-23 

26. Galgebergveien Menighetens visjon: «Med Guds hjerte for mennesker» for hver og en av oss. Sykehusets leger og ansatte tar pasientene på alvor Kol.1:24-2:5 

27. Galgebergveien Takke for menighetens frivillig, deres pågangsmot Barn/ungdom som føler at de ikke strekker til, blir sett Kol.2:6-15 

28. Høivold Brygge At vi ikke mister den første kjærlighet til Jesus.  Byens eldre, de som bor hjemme og ikke har familie i 
nærheten 

Kol.3:1-17 

29. Høivold Brygge At «småfelleskapene» blir et nedslagsfelt for Den Hellige Ånd Landets og kommunens politikere behandler hverandre med 
respekt 

Kol.3:18-4:6 

30. Høivold Brygge Menighetens syke og ensomme. At vi behandler våre medmennesker med respekt; medfølelse  

 


