
” Alltså är ni inte längre gäster 
och främlingar utan äger 

samma medborgarskap som 
de heliga.                                        

ni har ert hem               
hos Gud 

       Efesierbrevet 2:19                                                                        

Hemma igen                                                                                            

Efter några dagar på resande fot och övernattning i hotell-

säng kom jag hem i söndagskväll. Det är en alldeles speciell 

känsla att få sparka av sig skorna och slå sig ner i soffan 

med en kopp te—hemma! Hemma kan jag vara mig själv, 

hemma är jag bekant med hur allt fungerar, hemma finns 

en atmosfär av ro och trygghet. 

Böneveckorna nu i början av det nya året har vi valt att 

kalla Välkommen hem! Vår längtan är att församlingen ska 

få vara ett andligt hem där vi alla känner oss välkomna. 

Gud bor i sin församling och i Jesus välkomnar han oss hem 

till sig, hem till vårt ursprung, hem till vår Far.  Välkommen 

med på dessa böneveckor, välkommen hem! 

Den första veckan, 8-14 januari, har vi inga extra gemen-

samma samlingar. Vi har istället skrivit ner böneämnen för 

varje dag. Den andra veckan, 15-21 januari kommer det att 

vara morgonbön och lunchbön måndag till fredag.  Vid 

morgonbönen möts vi vid korset i kyrkan och lunchbönen 

kommer äga rum på Tändsticksområdet inne i Jönköping. 

Se medföljande program för tider och platser. Tisdagen 

den 16 januari kl 18.00 är det bön med församlingsledning-

en och torsdagen den veckan, 18 januari, är det också start 

för torsdagsbönen i kyrkan. Då möts vi och firar nattvard 

tillsammans.  

Vi har på lite kort varsel också fått klart med ett spännande 

besök i församlingen i januari. Ett besök som har med bön 

att göra.  Vi får besök av Dale Schlafer från USA. Dale har 

tjänat som pastor i 28 år och har även under flera år varit 

nationell ledare för Promise Keepers, en rörelse som sam-

lar kristna män och inspirerar till överlåtet lärjungaskap 

och liv i renhet. Nu leder Dale ett arbete i Florida som ver-

kar för enhet, förbön, ledarskap och mission. Dale besöker 

Sverige i januari tillsamman med sin fru Liz. De kommer till 

oss i Kungsportskyrkan on 24-to 25 januari. Hittills har vi 

planerat in två samlingar de dagarna enligt följande:  

On 24/1 kl 18.30 Samling för män, Den blir under–  

   visning av Dale Schlafer samt tid för 

   personlig förbön. 

To 25/1 kl 18.30 EXTRA STORBÖNEMÖTE,   

   Undervisning av Dale Schlafer samt 

   Bön för staden. 

Vi inbjuder även andra församlingar i vår stad att vara med 

på dessa två samlingar. Vi tror att böneveckorna och besö-

ket av Dale och Liz Schlafer kan bli en mycket bra start på 

vårens bönearbete i församlingen. Välkommen med på 

bönen i januari. Välkommen hem! 

/David 

Kommande samlingar i januari: 

Må 8– Sö 21    Böneveckor– se program 

Sö 14 kl 10.00  Bön inför Gudstjänsten 

Ti 16 kl 18.00  Bön med församlingsledningen 

To 18 kl 18.30 Start för torsdagsbönen. Nattvard 

Sö 21 kl 10.00  Bön inför Gudstjänsten 

On 24 kl 18.30 Samling för män 

To 25 kl 18.30 EXTRA STORBÖNEMÖTE 

Sö 28 kl 10.00  Bön inför Visionsgudstjänsten 



Må 8 januari                                                                                                
Idag ber vi för alla anställda på Kungsporten 
-Be för alla anställda på Kungsporten. Både de som jobbar i 
församlingen och de som jobbar i bolagen och förskolan.  
-Be om arbetsglädje och kamratskap 
-Be om kraft och glädje inför ett nytt arbetsår 
 
Tisdag 9 januari 
I dag ber vi för alla hemgrupper I Kungsportskyrkan.  
-Be för vårens alla samlingar i hemgrupperna 
-Be hemgruppsteamet som arbetar med att hitta rätt 
grupp till rätt person och som coachar hemgruppsledarna. 
-Be om Andens närvaro, profetiska tilltal och frälsningsun-
der i hemgrupperna. 
 
Onsdag10 januari 
I dag ber vi för alla ledare I Kungsportskyrkan, barn-och 
ungdomsledare, huvudledare, musik-och lovsångsledare, 
servicegruppsledare, hemgruppsledare m.fl.  
-Be om kraft och inspiration inför en ny termin 
-Be om förmåga att se och uppmuntra varje deltagare 
-Be att nya ledare få växa in i sina uppgifter i församlingen 
-Be för alla som kommer på ledarsamlingen ikväll  
 
Torsdag 11 januari 
Idag ber vi för Rum för Helande och församlingens böne-
arbete. 
- Be för vårens Rum för helande 
- Be att många får uppleva frälsning, helande och profe-
tiska tilltal under förbönen 
- Be för alla förebedjare som tjänar på gudstjänster, Rum 
för helande och andra samlingar. 
- Be att fler ska upptäcka glädjen och kraften i den gemen-
samma bönen. 
- Be att Gud reser upp starka böneledare i församlingen. 
- Be för alla barn som söker sig till bönerummet i Kungalan-
det 

Fredag 12 januari 
I dag ber vi för Kungsportskyrkans diakonala arbete.  
- Be för diakonala teamet 
- Be för alla själavårdssamtal som äger rum varje vecka. 
- Be för den ekomiska rådgivningen och arbetet med famil-
jestöd. 
- Be för de besök som görs och den praktiska hjälpen som 
utförs. 
- Be om Andens ledning i samtal, besök och den praktiska 

hjälpen. 
 
Lördag 13 januari 
I dag ber vi för församlingens framtid. 
-Be att församlingen ännu mer ska hitta vägar att betjäna 
vårt samhälle. 
-Be att vi får se många fler bli frälsta och döpta. 
-Be att vi når många fler från olika kulturer. 
-Be för Bibelskolan som startar hösten 2018 
-Be för församlingsledningen och de grupper som arbetar 
med former och strukturer för Kungsportskyrkans framtida 
tillväxt 
-Be om väckelse genom Kungsportskyrkan och att många 
ska få ”hitta hem” i vår församling. 
 
Söndag 14 januari 
I dag ber vi för vårens gudstjänster I Kungsportskyrkan. 
-Be för mötesledare, predikanter, kungalandsledare, lov-
sångsledare, tekniker, tolkar, förebedjare och övriga med-
verkande. 
-Be att många får möta Gud och uppleva Andens närvaro 
på gudstjänsterna. 
-Be att nya besökare känner sig välkomna, sedda. 
-Be för nybordsteamet 
-Be för alla samtal och möten rund kyrkkaffeborden 
-Be för Visionsgudstjänsten den 28 januari 

BÖNEVECKOR                                 

i KUNGSPORTSKYRKAN 

Program 8-14 januari 



BÖNEVECKOR                                 

i KUNGSPORTSKYRKAN 

Program 15-21 januari 

Måndag –Fredag kl 07.00-07.30  MORGONBÖN i kyrkan.      

       Vi möts vid korset, läser ett bibelord och ber med och för 

       varandra inför den nya dagen. Morgonbönen leds av nå

       gon av församlingens pastorer 

Måndag—Fredag 12.00-13.00  LUNCHBÖN på Tändsticksområdet.    

       Vi ber i en lokal som ligger på Svavelsticksgränd 29 på 

       andra våningen. Du hittar en skylt med texten LUNCH-

       BÖN vid dörren på markplan. Det kommer finnas en       

       böneledare på plats i lokalen kl 12.00-13.00. Du kan vara 

       med hela timmen eller den tid som passar för dig. Vi 

       kommer ha lovsångsmusik på och du kan komma när du 

       vill under timmen och gå när du behöver.  

Tisdag  16 januari kl 18.00-19.00  BÖN tillsammans med församlingsledningen   

       Vi möts vid korset. 

Torsdag 18 januari kl 18.30   TORSDAGSBÖN med nattvardsfirande    

       Vi möts i bönerummet     


