BØNNE-KALENDER FOR OKTOBER 2021
Oktober

Gate/vei

Menigheten

Kristiansand/Samfunnet

Dagens bibelvers

1.

Sleipnersvei

Beskyttelse over menighetens arbeid

Byens politikere behandler hverandre med respekt.

Salme 26:1-12

2.

Sleipnersvei

Beskyttelse over menighetens arbeid

Byens politikere behandler hverandre med respekt.

Salme 27:1-14

3.

Sleipnersvei

Beskyttelse over menighetens arbeid

Byens politikere behandler hverandre med respekt.

Salme 28::1-9

4.

Tryms vei

Flere støtter opp om menighetens «BØNNE-SAMLINGER»

Arbeidet med ny regjeringsdannelse

Salme 29:1-11

5.

Tryms vei

Flere støtter opp om menighetens «BØNNE-SAMLINGER»

Kommunens innvandrere

Salme 30:1-13

6.

Tryms vei

Flere støtter opp om menighetens «BØNNE-SAMLINGER»

De bostedsløse i kommunen

Salme 31:1-15

7.

Tryms vei

Menighetens lovsangere/sangere må være i tjeneste

De som sliter psykisk, at de blir sett og får hjelp

Salme 31:16-24

8.

Tryms vei

Menighetens lovsangere/sangere må være i tjeneste

Rusmisbrukere

Salme 32:1-11

9.

Tryms vei

Menighetens lovsangere/sangere må være i tjeneste

Kommunens prostituerte får hjelp

Salme 33:1-22

10.

Tryms vei

Lyd/bilde teknikere som står på søndag etter søndag++++

Kristiansand politikernes arbeid med «Byvekst avtalen»

Salme 34:1-15

11.

Sigyns vei

Lyd/bilde teknikere som står på søndag etter søndag++++

Kristiansand politikernes arbeid med «Byvekst avtalen»

Salme 34:16-23

12.

Sigyns vei

Vi blir flinkere til å rose, oppmuntre hverandre

Lærere og elever ved Lovisenlund skole

Salme 35:1-17

13.

Sigyns vei

At vi ser den ene; som står alene og inkludere den ene

Lærere og elever ved Lovisenlund skole

Salme 35:18-26

14.

Sigyns vei

At vi ser den ene; som står alene og inkludere den ene

Ansatte og pasienter på Sentral sykehusene i Agder

Efeser 1:1-14

15.

Sigyns vei

At vi ser den ene; som står alene og inkludere den ene

Ansatte og pasienter på Sentral sykehusene i Agder

Efeser 1:15-23

16.

Sigyns vei

At vi ser at vi som menighet er verdens salt

Fastlegene i regionen, innsikt og visdom i behandlingen

Efeser 2:1-10

17.

Sigyns vei

At vi ser at vi som menighet er verdens salt

Plan og Bygg-etaten i kommunen. Rettferdig behandling

Efeser 2:11-13

18.

Iduns vei

Mannsmøtene

Plan og Bygg-etaten i kommunen. Rettferdig behandling

Efeser 2:14-18

19.

Iduns vei

Menighetens besøkstjeneste

Sosial etaten, se de trengende og finne hjelp til dem

Efeser 2:19-22

20.

Iduns vei

Menighetens besøkstjeneste

Sosial etaten, se de trengende og finne hjelp til dem

Efeser 3:1-7

21.

Iduns vei

Menighetens besøkstjeneste

Barn og ungdomsavdelingene innen idretten. Deres
trenere

Efeser 3:8-13

22.

Iduns vei

At vi blir styrket som en generasjonsmenighet

Barn og ungdomsavdelingene innen idretten. Deres
trenere

Efeser 3:14-21

23.

Iduns vei

At vi blir styrket som en generasjonsmenighet

Kommunens menigheter står sammen om Guds Ord

Efeser 4:1-6

24.

Iduns vei

At vi blir styrket som en generasjonsmenighet

Kommunens menigheter står sammen om Guds Ord

Efeser 4:7-16

25.

Odins gate

Mannsmøtene

At vi som naboer i de forskjellige bydeler ser og er rause Efeser 4:17-24
mot hverandre

26.

Odins gate

Vi bærer frukt til Jesu ære

Vi er inkluderende, tross har forskjellige standpunkt.

Efeser 4:25-32

27.

Odins gate

Vi bærer frukt til Jesu ære

Kommunens innvandrere

Efeser 5:1-7

28.

Odins gate

Menighetens lederskap og stab

De bostedsløse i kommunen

Efeser 5:8-14

29.

Odins gate

Menighetens lederskap og stab

Justis og politi etaten, rettferdig i sin utøvelse

Efeser 5:15-21

30.

Odins gate

Takke for alle frivillige som stiller opp

Fædrelandsvennen , en mere positiv vinkling på sine
artikler

Efeser 5:22-33

31

Odins gate

De syke iblant oss, be om helbredelse

Fædrelandsvennen , en mere positiv vinkling på sine
artikler

Efeser 6:1-20

