
 

                                                         BØNNE KALENDER FOR DESEMBER 2021 
 

 

Desember Gate/Vei Menigheten Kristiansand/Samfunnet Dagens bibelvers 

1. Bispeveien En adventstid der Jesus er i fokus for barn og voksne Kristne lærere får visdom til klart å formidle julens budskap Dan.7;1-8 

2. Bispeveien En adventstid der Jesus er i fokus for barn og voksne Kristne lærere får visdom til klart å formidle julens budskap Dan.7;9-14 

3. Bispeveien En adventstid der Jesus er i fokus for barn og voksne Kristne lærere får visdom til klart å formidle julens budskap Dan.7:15-28 

4. Bispeveien En adventstid der Jesus er i fokus for barn og voksne Be for byens fattige barn og familier. At de blir sett og får en fin jul Dan. 8:1-14 

5. Bispeveien Vi som menighet og enkelt person ser om noen trenger oss Be for byens fattige barn og familier. At de blir sett og får en fin jul Dan.8:15-27 

6. Tobienborgveien Vi som menighet og enkelt person ser om noen trenger oss Be for byens fattige barn og familier. At de blir sett og får en fin jul Dan.9:1-19 

7. Tobienborgveien Vi som menighet og enkelt person ser om noen trenger oss Velsigne de organisasjoner som ser og hjelper disse familiene Dan.9:20-27 

8. Tobienborgveien Takke for at vi får lytte fritt til Guds Ord under Åndens kraft Velsigne de organisasjoner som ser og hjelper disse familiene Dan.10:1-9 
9. Tobienborgveien Takke for at vi får lytte fritt til Guds Ord under Åndens kraft Velsigne de organisasjoner som ser og hjelper disse familiene Dan.10:10-11:4 

10. Tobienborgveien Takke for at vi får lytte fritt til Guds Ord under Åndens kraft Velsigne de organisasjoner som ser og hjelper disse familiene Dan.11:5-28 

11. Tobienborgveien Takke for at vi får lytte fritt til Guds Ord under Åndens kraft Be om død over COVID 19 over land og folk Dan.11:29-39 

12. Tobienborgveien Takke og be for alle barn/ungdom som er betrodd Salem Be om død over COVID 19 over land og folk Dan.11:40.45 

13. Torsgate Takke og be for alle barn/ungdom som er betrodd Salem Be om død over COVID 19 over land og folk Dan.12:1-13 

14. Torsgate Takke og be for alle barn/ungdom som er betrodd Salem Be byens og landets politikere at de fatter beslutninger som 
holder land og folk samlet. 

Luk.1:1-25 

15. Torsgate Takke og be for alle barn/ungdom som er betrodd Salem Be byens og landets politikere at de fatter beslutninger som 
holder land og folk samlet. 

Luk.1:26-38 

16. Torsgate La oss huske på de barna som er velsignet/døpt i Salem i år Be byens og landets politikere at de fatter beslutninger som 
holder land og folk samlet. 

Luk.1:39-45 

17. Torsgate La oss huske på de barna som er velsignet/døpt i Salem i år Korset må lyse på hvert Guds Hus og kirke, ikke miste sin kraft Luk.1:46-56 

18. Torsgate La oss huske på de barna som er velsignet/døpt i Salem i år Korset må lyse på hvert Guds Hus og kirke, ikke miste sin kraft Luk.1:57-66 

19. Torsgate La oss huske på de barna som er velsignet/døpt i Salem i år Korset må lyse på hvert Guds Hus og kirke, ikke miste sin kraft Luk.1:67-80 

20. Valhallgaten Be om en jul der familie relasjoner blir styrket i denne julen  Be om tørst etter den levende Gud i landets befolkning i denne jul Luk.2;1-7 

21. Valhallgaten Be om en jul der familie relasjoner blir styrket i denne julen  Be om tørst etter den levende Gud i landets befolkning i denne jul Luk2:8-20 

22. Valhallgaten Julens budskap tar tak i oss og former oss til Hans behag Be om tørst etter den levende Gud i landets befolkning i denne jul Luk.2:21-24 

23. Valhallgaten Julens budskap tar tak i oss og former oss til Hans behag Be om tørst etter den levende Gud i landets befolkning i denne jul Luk.2:25-35 

24. Valhallgaten Julens budskap tar tak i oss og former oss til Hans behag Media/TV/Radio får frem Julens virkelige budskap- Luk.2:36-40 

25. Valhallgaten Julens budskap tar tak i oss og former oss til Hans behag Media/TV/Radio får frem Julens virkelige budskap- Luk.2:41-52 

26. Valhallgaten Be om en jul der familie relasjoner blir styrket i denne julen  Media/TV/Radio får frem Julens virkelige budskap- Luk.3:1-6 

27. Huginsgate Be om en jul der familie relasjoner blir styrket i denne julen  Velsigne Konge, regjering og storting Luk.3:7-20 

28. Huginsgate Lengsel etter Guds nærvær blir styrket i år 2022 Velsigne Konge, regjering og storting Luk..3:21-22 

29. Huginsgate Lengsel etter Guds nærvær blir styrket i år 2022 Velsigne Konge, regjering og storting Luk.4:1-15 

30. Huginsgate Lengsel etter Guds nærvær blir styrket i år 2022 Velsigne Lunds område inn i år 2022 Luk.4:1630 

31. Huginsgate Lengsel etter Guds nærvær blir styrket i år 2022 Velsigne Lunds område inn i år 2022 Luk.4:31-44 


