stora satsningen vi gör i hela landet detta
år för att starta Livsnära smågrupper i
många församlingar. Be för de som är
inspiratörer för detta. Be för Brobygget
och Brommadialogen som är kurser och
mötesplatser för människor som söker en
tro. Be för lärjungskolan Apg29 i Indien
under våren och för de Våga Tro-team
som arbetar pionjärt i Sverige för att bryta
ny mark för evangeliet,
Litauen
Be för arbetet som Baptistunionen i
landet gör genom en dialogverksamhet,
där man för ut tron genom dialog med
låg tröskel och genom att arbeta med bl.a.
konst som uttrycksform. Paret Ziakuskas
som jobbar med detta når många utanför
kyrkornas vanliga krets. I Vilnius är detta
arbete nystartat och vi ber att det skall
utvecklas bra.
24 mars
Sjukhuskyrkan		
Be för våra pastorer och diakoner i deras
viktiga tjänst i Sjukhuskyrkan. Be att
de får erfara Guds närvaro till kraft och
glädje i vardagens uppgifter, ge värme
och dela hopp med människor som fått ta
emot mycket svåra sjukdomsbesked eller
mist en nära anhörig eller vän.

Japan
Be för det fortsatta samarbetet med
GFs systerkyrkor i Japan: Japanska
Baptistunionen (JBU) och Japanska
Förbundskyrkan (NSKK). Be särskilt för
missionärsfamiljen Palmaer: Jan-Åke och
Kyomi med barnen Luca, Lisa och Lena,
som bor och arbetar i Okayama län.
31 mars
equmenia
Be för de som kommer att ingå i equmenias regionstyrelser. Att de ska få inspiration i sitt uppdrag och våga tänka
gränslöst.
Mocambigue
Barnbyn Carolyn Belshe Orphanage,
CBO, i Cambine, Mocambique drivs av
Förenade Metodistkyrkan i landet och
stöds ekonomiskt av GF. Där har 35 till
45 barn ett gott hem och en trygg tillvaro
efter det att de förlorat nära och kära
under år av inbördeskrig. Be för barnen
och ungdomarna när de nu håller på att
förbereda sig för ett vuxenliv genom bla
skolgång och utbildning. Be att barnbyn
får utvecklas på ett positivt sätt.

Gemensam Framtid
Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Box 14038, 167 14 Bromma
08-580 031 00, info@gemensamframtid.se
www.gemensamframtid.se

Tillsammans i bön
Veckans förbönsämne finns också under ikonen
Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras.

6 januari
Vinterkonferensen		
Under den kommande veckan kommer
ett stort antal medarbetare inom GF att
samlas i värmländska Sunne. Be att Guds
ande vilar över gudstjänster, föreläsningar
och allting annat som sker under konferensen.
Moldavien

med bakgrund främst i Afrika. Pastor
är Eric Kiakuama. Man har gudstjänster
fredagar och söndagar, dessutom söndagsskola, ungdomsträffar, kör och kvinnoarbete. Be att församlingen får känna
sig hemma i GFs gemenskap och att den
får fortsätta att sprida kärlek och sanning
bland människor i Stockholm.
Burma

Be för ett projekt mot människohandel
som GF stöder i Moldavien. Be för lärare
m.fl. som utbildas om detta och vi ber för
unga människor som riskerar hamnas i
detta. Projektet går mot sitt slut men vi
ber om vägar att fortsätta arbetet.

Be för de fortsatta kontakterna med
Myanmar Baptist Convention och flera
teologiska utbildningsinstitutioner i
Burma. Be också för arbetet bland burmesiska flyktingar i Thailand. En stor grupp
flyktingar har även kommit till Sverige
och söker kontakt med våra församlingar.

13 januari

20 januari

Församlingen Kärlek och
Sanning/Amour et Verité i
Hägersten

Ekumeniska böneveckan

Församlingen som välkomnades vid kyrkokonferensen 2012 har 60 medlemmar

Gemensam Framtids
förbönskalender för
första kvartalet 2013

Kyrkornas ekumeniska bönvecka har en
lång tradition. Be för alla gudstjänster
och andra sammanhang där människor
från olika kyrkor och traditioner möts
till gemensam lovsång och fördjupad
samhörighet.

Liberia

Mellanöstern		

Indien

Hope of Deaf School i Monrovia, Liberia
drivs av United Methodist Church och är
en skola för döva och dövstumma barn
och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Skolan
får ett finansiellt stöd från GF. Be för
dessa barn och ungdomars skolgång som
kan bli en av nycklarna till ett självständigt liv.

Praktikanter har under många år skickats
ut till olika länder. Under året är Sofia och
John praktikanter i Betlehem, Jeriko och
Jerusalem. De studerar på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och gör fältstudier
och praktik på SIRA-skolorna och hos
Sabeel.

Be för Hindustani Covenant Church,
som i år firar 50-årsjubileum sedan dess
bildande. Be för det fortsatta samarbetet
mellan våra länder och kyrkor, just nu
bland annat via bibel- och lärjungaskolan Apg29, med ett 30-tal deltagare från
Indien, Sverige och andra länder.

10 februari

24 februari

Hela människan

equmenia

Be för det viktiga arbete som Hela människan bedriver. Be för volontärer och
personal som dagligen möter och stödjer
människor i utanförskap. Be om kraft,
glädje och vishet i arbetet. Be också för
den förebyggande verksamheten i form av
utbildningar för stödgruppsledare.

Be för alla de som är engagerade i förberedelserna inför riksscoutlägret Trampolin.
Be att lägret blir till välsignelse för equmenias scouter.

27 januari
equmenia
Be för ungdomsledare anställda i församlingar runt om i landet. Be om vishet,
tålamod, vila och glädje.
Nicaragua
21 – 27 januari är Moravakyrkan i Nicaragua samlad till Nationell Synod, som
hålls vart tredje år. 300 delegater samlas
i staden Waspam för att ta beslut om vad
kyrkan ska satsa på de närmsta tre åren
och välja ny kyrkostyrelse och missionsföreståndare.
3 februari
Arboga Internationella
Församling
För ett par år sedan bildades en internationell församling i Arboga som samlar
människor av en mängd olika nationaliteter och bakgrunder. Varje söndag samlas
40-50 människor till gudstjänst. Pastor är
Patras Salikhan. Be att församlingen får
hitta vägar att bli allt mer stabil och att en
god och välfungerande organisation får
ta form. Be om Guds ledning och vishet
inför framtiden.

Turkmenistan
Turkmenistan är ett land där det är
mycket svårt för kristna idag. Be för den
kristna minoriteten och för arbetet att nå
turkmener via TV som vår kyrka stöder.
Be om vishet och uthållighet för pastorerna i landet och för större frihet.

Kongo Kinshasa
Från Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU), vår systerkyrka i
Bandunduprovinsen i Kongo Kinshasa
kommer följande böneämnen: Be för
freden i vårt land och landets ledare. Be
att bättre relationer skall råda mellan vårt
folk och de urfolk som lever tillsammans
med oss i vår provins. Be så att evangeliet
får framgång och för att vi skall orka finna
vägar ur fattigdomen.

17 februari
Medarbetarlyftet
Under året pågår Medarbetarlyftet, en
unik satsning på fortbildning för samtliga
anställda i GF och equmenia, såväl lokalt,
regionalt och på riksplanet. Be att våra
medarbetare blir utrustade och inspirerade att tjäna Guds rike i en ny kyrka i en
ny tid.

3 mars
Christ Discipleship Center,
Stockholm
CDC är en internationell församling med
ca 40 medlemmar söder om Stockholm
som leds av Kyien Anijan. De satsar
kraftigt på att nå ut till nya människor och
vill ha förbön för detta arbete. Be att deras
lokalfråga får en bra lösning. Be om kraft
och glädje i arbetet och om att församlingen finner nya vägar att möta både

gamla och nya svenskar.
Ecuador
Be för Förbundskyrkan i Ecuador har
under några år arbetat med att ta fram en
ny organisation och struktur för att bättre
möta den verklighet som man befinner
sig i. Processen har varit lång och nu ska
förändringen troligen bli verklighet.
10 mars
Pastors- och diakonutbildningen
Idag är det bön- och offerdag för diakonoch pastorsutbildningen. Be att många
denna vår lyssnar in kallelsen till diakon
eller pastor och gör sig beredda att börja
en utbildning i höst. Be för alla dem som
redan finns i utbildningen att de ska
få fördjupas i kunskap, tro och andlig
mognad. Och be för pastorsutbildningen
på THS och diakonutbildningen på
Lidingö folkhögskola med alla dess lärare
och kurser.
Palestina
Sabeel förbereder en internationell
ungdomsfestival i Betlehem i sommar.
Samtidigt har de flera lokalgrupper i gång
varje vecka i Palestina och Israel och på
torsdagarna öppnar Sabeel sitt kontor för
nattvard och dialog om en bibeltext. Be
om uthållighet!
17 mars
Lärjungaskap
Tacka Jesus för att han går med på din
livsfärd och visar vägen. Tacka för att
du får vara hans lärjunge. Be för den

