
 

                                                         BØNNE KALENDER FOR NOVEMBER 2021 
 

 

November Gate/Vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Dagens bibelvers 

1. Heimdalgate De syke blant oss, be om helbredelse Be for UDI som stadig ikke lar Forfulgte kristne får opphold i Norge Ef.6:21-24 

2. Heimdalgate De syke iblant oss, be om helbredelse Be for UDI som stadig ikke lar Forfulgte kristne får opphold i Norge Fil.1:1-11 

3. Heimdalgate De syke iblant oss, be om helbredelse Be for UDI som stadig ikke lar Forfulgte kristne får opphold i Norge Fil.1:12-18 

4. Heimdalgate Menighetens ny oppstartede Samtalesenter Be for vårt nye storting; at de tar vare på de kristne verdier Fil.1:19-30 

5. Heimdalgate Menighetens ny oppstartede Samtalesenter Kultur/inkluderingsministeren,  ting ikke blir vanskligere for kristne Fil.2:1-4 

6. Heimdalgate Menighetens ny oppstartede Samtalesenter Helseministeren, håndtere tiltak pandemien på rett måte Fil.2:5-11 

7. Heimdalgate Menighetens ny oppstartede Samtalesenter Regjeringeren har en klar støtte til Israel Fil.2:12-18 

8. Vidarsvei Hvordan skal Salem bli en evangeliserende menighet Be om å bryte den økende volden i vår by og i landet i sin helhet Fil.2:19-24 
9. Vidarsvei Hvordan skal Salem bli en evangeliserende menighet Be om å bryte den økende volden i vår by og i landet i sin helhet Fil.2:25-30 

10. Vidarsvei Hvordan skal Salem bli en evangeliserende menighet Be om kraft for oss kristne til å stå imot åndskrefter som ødelegger Fil.3:1-11 

11. Vidarsvei Vi må handle på vårt mandat som Gud har gitt oss for Lund. Be om kraft for oss kristne til å stå imot åndskrefter som ødelegger Fil.3:12-16 

12. Vidarsvei Vi må handle på vårt mandat som Gud har gitt oss for Lund. Be om kraft for oss kristne til å stå imot åndskrefter som ødelegger Fil.3:17-21 

13. Vidarsvei Vi må handle på vårt mandat som Gud har gitt oss for Lund. Be om kraft for oss kristne til å stå imot åndskrefter som ødelegger Fil.4:1-7 

14. Vidarsvei Salem er åpen for å bli utrustet til endetidens innhøstning Be om kraft for oss kristne til å stå imot åndskrefter som ødelegger Fil.4:8-9 

15. Baldersgate Salem er åpen for å bli utrustet til endetidens innhøstning Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Fil.4:10-23 

16. Baldersgate Salem er åpen for å bli utrustet til endetidens innhøstning Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.1:1-21 

17. Baldersgate Salem er åpen for å bli utrustet til endetidens innhøstning Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.2:1-13 

18. Baldersgate Be om frelse for menighetens bønnebarn Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.2:14-23 

19. Baldersgate Be om frelse for menighetens bønnebarn Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.2:24-45 

20. Baldersgate Be om frelse for menighetens bønnebarn Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.2:46-49 

21. Baldersgate Menighetens seniorarbeid og formiddagstreffene Gjennomgripende Åndens vekkelse over bygd, by og land Dan.3:1-7 

22. Johan Øydegardsvei Menighetens seniorarbeid og formiddagstreffene Be for jødene i Norge Dan.3:8-18 

23. Johan Øydegardsvei Menighetens seniorarbeid og formiddagstreffene Be for jødene i Norge Dan.3:19-25 

24. Johan Øydegardsvei Mandagslunsjene i Salem, et av våre utadrettede arbeid Be for jødene i Norge Dan.3:26-30 

25. Johan Øydegardsvei Mandagslunsjene i Salem, et av våre utadrettede arbeid Styrke ekteskap og familie Dan.4:1-18 

26. Johan Øydegardsvei Mandagslunsjene i Salem, et av våre utadrettede arbeid Styrke ekteskap og familie Dan.4:19-27 

27. Johan Øydegardsvei Takke og be for Pre-Camp og Camp Vern om Norges grenser Dan.4:28-37 

28. Johan Øydegardsvei Takke og be for Pre-Camp og Camp Vern om Norges grenser Dan.5:1-12 

29. Bispeveien Be for menighetens økonomi, vi vil nå lenger ut Beskyttelse fra terror Dan.5:13-30 

30. Bispeveien Be for menighetens økonomi, vi vil nå lenger ut Beskyttelse fra terror Dan.6:1-29 
 

     


