
Bønn og fastehelg 4.-5. februar 2023 i Misjonskirken Kråkstad og 
Misjonskirken Nesodden 

 
 
Tidsrommet 4.feb. kl.06.00 til 5. feb. Kl.09.00 ønsker vi å fylle med bønn. Hvor kan det skje? 
Vi lager en bønnestafett hvor vi tar en time hver.  
Dette gir deg en frihet til å gjøre dette på den måten det måtte passe deg best.  

• du kan be alene eller sammen med andre 
• Du kan rusle en tur hvor du ber 
• Du kan samle familien å gjøre det sammen 
• M.M. 

Når du er ferdig med bønnetiden sender du en sms til neste på listen, du vil få tilsendt navn 
og mobilnummer til den du sender til 
 
Bønneemner: 
Tro – sende – plante er tre viktig ord kan ha med oss i bønnen 
 
Tro: 

• Be at mennesker kommer til tro i våre menigheter 
• Be at troen vi på Jesus fordyper seg og setter enda dypere spor i våre liv 

 
Sende: 

• Be om bevisstgjøring av vårt oppdrag til å dele troen videre 
• Villighet til å gå 
• Sende ut mennesker til ulike tjenester 

 
Plante: 

• Be at det plates nye menigheter i Misjonskirken Norge 
• Be for 5 byer (se lenke: https://mknu.no/fem-byer/) 
• Be at det plantes nye trosfellesskap i Follo regionen 

 
Be for våre ledere sentralt: 

• Generalsekretær Siri Iversen 
• Nasjonal leder Torben Joswig 
• Internasjonal leder Jon Arne Hoppestad 
• Admisjonsrasjon leder Yngve Brosstad 
• Be for Misjonskirken Norge sine pastorer 

 
Disse punktene kan være til hjelp for deg, men kjenn frihet til be ut det som Gud måtte legge 
i dine tanker og hjerte 
 
Tidspunkt – navn – mobilnummer  
sendes til Asle Mathisen på e-post: pastor@mknesodden.no  
eller SMS til 994 04 391  
 



Bønnetider 
 

Tid Navn MOB 
06 - 07   
07 - 08   
08 - 09   
09 - 10   
10 - 11   
11 - 12 Felles bønn i Misjonskirken Kråkstad  
12 - 13 Felles bønn i Misjonskirken Kråkstad  
13 - 14 Felles bønn i Misjonskirken Kråkstad  
14 - 15   
15 - 16   
16 - 17   
17 - 18   
18 - 19   
19 - 20   
20 - 21   
21 – 22   
22 – 23   
23 – 00   
00 – 01   
01 – 02      
02 - 03   
03 - 04   
04 - 05   
05 - 06   
06 - 07   
07 - 08   
08 - 09   

 
 

Takk for din deltakelse! 


