BØNNEBREV FOR GAND HØSTEN 2020
Vær med i takk og bønn for Gand menighet denne høsten!

TAKKEEMNER ☺
•

Nadine Vaagen starter som prest i Ganddalen og innsettes søndag 16.august.
•

•
•

Godt samarbeid med skoler og barnehager i soknet.

Det har meldt seg flere nye flerkulturelle venner i vår, og det blir flerkulturelt
vennetreff 26.oktober!
Flere har vært innom kirken og søkt bønn og stillhet denne våren og sommeren!

BØNNEEMNER
-De ansatte og arbeidet de står i. Be spesielt for prest Nadine som starter i august, at hun får
en god start og krefter og styrke til tjenesten.
- Frivillige medarbeidere, at vi får utfordret flere og alle som er med i menighetsrådet.
-Menighetsgruppene, at flere kan bli en del av dette; dele ordet og snakke om livet og troen.
-Gudstjenestearbeidet; se mennesker og inkludere de inn i mindre fellesskap. At flere skal
benytte seg av forbønn og at vi må lykkes med å synliggjøre barna i gudstjenestene.
-Trosopplæringstiltak/kontinuerlig barnearbeid; Om godt innhold på samlingene og at
deltakerne må oppleve Jesu nærvær. I høst ber vi spesielt for følgende tiltak: Dåpssamlinger,
babysang i Ganddalen og Gand , søndagsskolen ( flere ledere både Gand og Julebygda),
Midti2,3 og 4 (fest/ gudstj i GD, Gand og JB) ,Lys våken (sept GD/okt Gand),
miljødetektivdagen (nov), FAB /Jr Nikko (nye ledere) Mini Krik (nye ledere). Be om at kirken
må finne gode løsninger for å invitere til dåp.
-Ungdommer som strever med livet og seg selv, og at de må bli bedre og dypere kjent med
Jesus slik at de har en bærekraftig tro med seg videre. Be for u-leder, Sander, at han får
visdom til å bygge ungdomsarbeidet videre og møte ungdommene med Jesu kjærlighet. Be
også for Martin og Elise og ny ungdomsarbeider i Ganddalen, Ingrid.
-Konfirmantene og samlingene i Gand, Ganddalen og Julebygda. Be om at de må oppleve
Guds berøring og få gode opplevelser og at de blir bevart i troen og fellesskapet. Be også for
presentasjonsgudstjenestene 30.aug og 6.sept, utsatte konfirmasjoner 13. og 19.sept,
konfirmantweekend på Liland 16.- 18.okt og for ungdomslederne.

-Bibeltimer, temakveld og Smak; Bibelfokus 2. september, Smak 1. oktober m/Tom
Kristiansen, Bibelfokus 14.oktober
- Det flerkulturelle arbeidet; Internasjonal gruppe for kvinner og barn og Internasjonal kafe
(onsdager BådeOg). Be spesielt for flerkulturelt vennetreff 26. oktober og at flere i dette
miljøet må få seg en venn. Be for «Vi går for fellesskap» søndag 27.sept.
-Petrus; deltakere og ledere og gode samlinger siste torsdag i måneden. Be spesielt for
konserten i Gand kirke m/ «Hårock» 29.oktober og høsttakkefesten i St Petri 29.september
-Stikkinnom og de eldre i menigheten vår som samles hver torsdag formiddag og
sommerturen til Helleland 26.august.
-Musikk og korarbeidet. Be for Bengt, korlederne og Handels Messias- konserten 24.nov, og
for ny leder i Knøttesang
-Byprestene og Crux; for de ansatte og deltakerne, og at mennesker må få hjelp og at de må
ha nok mannskap til å betjene deltakerne.
- Julebygda. Vekst og levende menighet og godt samarbeid med prest. For de i menigheten
som er syke.
-Ganddalen menighet- be for alle familiene og barna og om fremdrift med nytt kirkebygg og
for byggekomiteen og det arbeidet de har framfor seg.
-Menigheten i Antalya, Tyrkia- at de må kjenne på trygghet og få styrke til
menighetsarbeidet og for gudstjenestene. Be også for presten Ramazan.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere
finne. Bank på, så skal det bli lukket opp
for dere. For hver den som ber, han får,
den som leter, han finner, og den som
banker på, skal det bli lukket opp for!»
(Matt 7,7-8)

