Kristna i OBS!
Norr
kallas til a Värmland
under ve l 24-7 bön
cka 20, 1
0-17 maj

Snart är det vår tur att ta över stafettpinnen …
På söndag kl 18 händer det!
Då ska vi kristna i Norra Värmland
(och Immanuelskyrkan i Malmö)
fortsätta bönekedjan efter Tärnsjö
Missionsförsamling och de andra
församlingar och organisationer som under
sju månader har bett alla dygnets timmar
för Sverige och vår värld.
Mitt i denna märkliga tid arbetar Gud i
människors hjärtan och vi får vara Hans
medarbetare i bön och handling.
Vi är medvetna om smittspridningsrisken
och anpassar vår bönevecka efter de
föreskrifter som hälsomyndigheten ger om
att hålla avstånd, inga stora grupper och
om möjligt aktiviteter utomhus.
Det mesta av tiden denna veckan kommer
fyllas av individuell bön där du befinner dig
– hemma, ute eller om du önskar, i kyrkans
24-7-bönerum.
Vårt eget böneschema på nätet:
https://www.24-7prayer.com/signup/1faf3b
Här du kan skriva in dig de tider du önskar
att be. Det finns också ett schema på
tavlan i kyrkan för att skriva in sig.
Välkommen till 24-7 bönerummet!
I fikarummet i Missionskyrkan kommer det
finnas en inrett del för böneveckan. Med
olika stationer och möjlighet att umgås
med Herren med alla sinnen. Bönerummet

är öppet och kan besökas av alla som
har nycklar. Om du inte har nyckel kan du
kontakta Jeanette.
Övrigt program under böneveckan:
• Söndag 10/5 kl 19–20
Uppstart med enkel bön och lovsång
i Sunne missionskyrka
•

Måndag – fredag kl 07–08
Morgonbön i 24-7 bönerummet

•

Måndag – fredag kl 19–20
Bönevandring i par runt om i Sunne och
andra ställen. Möts utanför kyrkan.

•

Lördag 16/5 kl 22
Bönenatt i 24-7 bönerummet
Avslut söndag kl 07

•

Söndag 17/5 kl 12
Digital avslutningsgudstjänst

Har du egna idéer eller böneinitiativ
att dela med dig?
Vill ha hjälp med att fylla i bönetider?
Önskar du att besöka 24-7 bönerummet,
men inte har nyckel?
Hör av dig till Jeanette Engqvist
som koordinerar böneveckan
Mobil: 0703050913
E-post: jeanette@illumedic.se

