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3 juli 

GLOBALT
Kyrkornas Världsråd är ett viktigt forum 
för en stor del av världens kyrkor. 
Equmeniakyrkan är en aktiv samar-
betspartner till KV. Nyligen avslutade 
dess Centralkomité, där EK också finns 
representerad, sitt möte. Vi ber för KV:s 
världsomfattande arbete för kristen 
enhet och för fred och rättvisa.

PIONJÄRSATSNING
Idag tackar vi Gud för Lifechurch i 
Söderköping och Hagebykyrkan i 
Norrköping som vid Kyrkokonferensen 
i Stockholm välkomnades som kristna 
gemenskaper med tillhörighet i vår 
kyrka. Bed för deras fortsatta utveck-
ling, för kraft och glädje i uppdraget 
och att de också i fortsättningen ska få 
välkomna nya människor in i gemen-
skapen med Jesus och församlingen. 
Bed också för deras nya gemensamma 
projekt för att nå människor och 
etablera en enkel kristen gemenskap i 
Navestad, mellan Norrköping och Söder-
köping. 

10 juli

BULGARIEN
Vi ber för Baptistunionen och deras 
arbete bland Romer. Bed om fortsatt 
engagemang och speciellt för rekryte-
ringen av nya lärare till kyrkans Romska 
skola i Sofia.

REGION SVEALAND
I dagarna har flera läger avslutats. Bed 
för ungdomar som gått på kristen-
domsskola och konfaläger att de fått 
upptäcka kristen tro och varm gemen-
skap. Bed för barn, unga och ledare 
som nu deltar i läger om beskydd och 
välsignelse. Särskilt ber vi för lägret 
för Ensamkommande flyktingbarn i 
Karlskoga.

17 juli 

KONGO
Be för valprocessen i Demokratiska 
Republiken Kongo. Vi ber för fred och 
försoning i hela landet.

18 september 

PAKISTAN
Idag ber vi för vår samarbetskyrka i 
Pakistan, Church of Pakistan, och dess 
ledare. Gud, ge dem vishet och mod att 
tala för fred och rättvisa i ett land där 
minoriteter förtryckts och där religiösa 
extremistgrupper får alltmer inflytande. 
Gud, kom med tröst och hopp till de 
som på nära håll upplevt terrorhand-
lingar eller drabbats av oförätter på 
grund av sin tro. Gud, kom med förso-
ning.

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK  
Vi ber för vår kyrkas sång- och musik-
ledare, välsigna dem och deras arbete 
och ge dem inspiration. Vi ber också för 
de församlingar som gärna vill ha men 
saknar sång- och musikledare. Var med 
och ge idéer till lösningar, och hjälp 
människor att höra och våga när du 
kallar.

25 september 

ISRAEL/PALESTINA
Gud idag ber vi för de elever som just 
startat en ny termin på SIRA-skolorna 
i Jeriko och Betlehem. Hjälp lärare 
och elever att växa både i kunskap och 
relationer under detta nya läsår. Hjälp 
styrelse och ledarskap att hitta bra vägar 
till större delaktighet och ansvar lokalt 
för skolorna. 

EQUMENIA 
Vi ber för de konfirmander som finns 
runt omkring i våra församlingar. Ber 
för ett roligt och utmanande år, där nya 
vänner finner varandra och livets resa 
med Jesus påbörjas. 



EVANGELISATION   
Vi ber för våra församlingar om nåden 
att få föra människor till tro på Jesus 
Kristus! Att Jesu missionsbefallning skall 
fungera i vår vardag! Vi vill också tacka 
Gud för våra två nya riksevangelister 
Sara Mellergård och  Ida-Maria Brenge-
sjö som fr.o.m hösten anställs på 25 % 
vardera och i samband med Kyrkokonfe-
rensen – 17 kommer att avskiljas. Be om 
en bra start för dem båda med mycket 
välsignelser över deras liv och tjänst!

24 juli 

BURMA
Vi ber för den nya demokratiskt valda 
regeringen att de ska förmå landet att 
bli mer jämlikt och alla minoriteter ska 
bli accepterade som fullvärdiga medbor-
gare. Vi ber också att militären ska sluta 
sina aggressioner mot civila i Shan- och 
Kachinstaten.

REGION STOCKHOLM
Vi ber för Equmenia i Region Stock-
holm, särskilt för de nya föreningar som 
är på väg att startas. Vi ber också för det 
stora regionscoutlägret i månadsskiftet 
juli augusti. Vi ber för varje scout och 
ledare men också för gemenskapen. Låt 
den bli stark och finnas kvar i det nya 
verksamhetsåret.

31 juli 

EGYPTEN 
Gud, idag ber vi för Egypten och vår 
samarbetskyrka Nilens synod. Ge dem 
vishet, mod och fantasi att fortsätta 
sträva efter ett Egypten för alla; oav-
sett religion eller bakgrund. Hjälp 
Equmeniakyrkan att hitta vägar för att 
fördjupa samarbetet med utbildning i 
frågor om religions- och övertygelsefri-
het tillsammans med dem.    

EQUMENIA 
Vi ber för alla de barn som upplever 
sommarlovet som en plåga snarare än 
som vila. Ber att de ska få känna sig 
burna och älskade!

7 augusti 

ESTLAND 
Bed för det nya ledarskapet som tillträtt 
i ECBU efter årsmötet i April. Bed också 
för församlingsplanteringarna som 
finns, om evangelisationsiver och förmå-
gan att kommunicera evangeliet till en 
sekulariserad omgivning.

REGION VÄST 
Vi ber för de scout- och tonårsläger som 
genomförts i regionen.

Vi ber för pastorer, diakoner och 
ungdomsledare som är på väg in i nya 
tjänster.

Vi ber för ungdomar i våra församlingar 
som är på väg till nya studieorter.

Vi ber för flyktingarbetet i församlingar 
i region väst.

14 augusti 

MOCAMBIQUE
Barnbyn CBO drivs av Metodistkyrkan 
i Mocambique och har cirka 65 barn. 
Vi ber att fler av de barn som nu bor på 
barnbyn CBO i Cambine skall kunna 
hitta ett hem i någon familj framöver 
och att de som bor kvar får mer av en 
familjekänsla i de nya ”familjehusen” på 
området.

FOLKHÖGSKOLORNA
Gud, just i dessa dagar förbereder sig så 
många för studier på våra folkhögskolor. 
Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik 
och Södra Vätterbygden. Vi vill be för 
dem och alla som arbetar på skolorna 
som just nu planerar för att ta emot nya 
kursedeltagare.  

Gud, låt våra skolor vara platser för 

utveckling och växt - där vi får upptäcka 
mer om oss själva, livet och tron och 
hur detta sätter oss i rörelse för tjänst i 
världen.

21 augusti 

GLOBALT
I september börjar pilotprojektet för mis-
sionsutbildningen MiC, som fungerar på 
ett sätt som liknar Apg29. Höstterminen 
blir i Ecuador. Be för detta nya initiativ, 
för ledare och deltagare.

SAMHÄLLE
Idag ber vi för människor som flytt från 
sitt hemland och som tagit sin tillflykt 
hit till Sverige. Hjälp oss i våra försam-
lingar att öppna och inkludera nya i vår 
gemenskap. Hjälp oss att där vi finns 
och bor kunna bygga vänskapsrelationer 
och ett gott samhälle där varje människa 
möts med respekt och värdighet. 

28 augusti 

JAPAN
Vi ber för vår missionär Jan-Åke Palmaer 
och hans arbete att nå ut bland japaner 
utanför kyrkan. Vi ber också för Indika 
Alge vår volontär som åker ut i septem-
ber och hennes arbete bland ungdomar i 
kyrkan.

EQUMENIA 
Vi ber för unga människor som i dessa 
dagar flyttar och börjar nya utbildningar 
och arbeten. Vi ber också för försam-
lingar att de ser dessa nya och välkomnar 
den in i församlingsgemenskapen. 

4 september 

CENTRALASIEN 
Bed för Equmeniakyrkans ”Turkvision” 
och vår längtan att få finnas med och 
peka på Jesus i länderna i detta område. 
Bed att vi hittar goda och fruktbärande 
projekt att engagera oss i. Bed också för 

de människor som lever under förtryck 
på grund av sin tro. 

REGION ÖST 
Vi ber för Bibellinjen på SVF. 

Vi ber för alla dem som tillträder nya 
tjänster i församlingar och föreningar. 
Musiker, diakoner, ungdomsledare, 
vaktmästare, värdar, pastorer, _______, 
_______.

Vi ber för dem som inleder sitt vägled-
ningsår som diakon eller pastor.  

Vi ber för nya konfagrupper, tonårsgrup-
per, scout- och musikgrupper, _______, 
_______.

Herre välsigna ett nytt läsår i våra fören-
ingar och församlingar.

11 september

KONGO BRAZZAVILLE
Kongo Brazzaville har återvalt sittande 
president Sassou efter ett omdiskuterat 
val i mars och Evangeliska kyrkan har 
i augusti valt ny kyrkoledare. Vi ber 
för fred och utveckling i landet och att 
det nya ledarskapet i kyrkan skall vara 
lyhörda för Guds röst och kunna leda 
kyrkan så att allt fler lär känna Jesus 
och att kyrkan blir en allt starkare röst 
i samhället för utveckling, fred, demo-
krati och mänskliga rättigheter.

REGION NORD
Vi ber för styrelse- och ledarutbild-
ningen som startar nu och för de nya 
eleverna på Bibelfjäll i Hemavan. Vi 
ber för barn- och ungdomsarbetet i 
vår region och vill särskilt be om kraft 
och glädje i arbetet med att välkomna 
nya människor in i församlingar och 
samhälle.  

»


