
 

 

BILAGA #18 till Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 22/11-11  

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Skaraborgsbönen... = NAR 

                Fetstil, gulmarkeringar och röd text nedan av KJ 
 

Hämtat från: http://www.sverigebonen.se/ den 16/11-2011 

 

Bed för Sverige! 

Guds ord är tydligt med att det faktiskt är Guds folk som måste ta första steget för att Gud 
ska kunna hela vårt land.  

”Men (om) mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker 

mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta 

deras synd och skaffa bot åt deras land” (2 Krön 7:14)." 

 

 
 

  

*************************** 
Böneämnen 9 - 16 nov 2011 
1. Be att journalister, reportrar och ansvariga utgivare får ett personligt 
möte med Jesus.  
2. Be om frimodighet för alla kristna som bloggar och skriver på 
facebook, att det kristna livet blir en naturlig del av vardagen och inte 
bara något privat.  
3. Be att kyrkorna får ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och 
använda media på bästa sätt. 
******'**************************************** 
  
 
Brev från Carl-Erik: 

 
Till er bönevänner runt om i landet sänder jag denna hälsning till uppmuntran i det fortsatta bönearbetet. 
Min egen höst har varit präglad av en del av möten med bönekämpar i bönearbete.  
 
I Örnsköldsvik för några veckor sen så mötte jag bedjare från alla kyrkor, som samlades till sitt sedvanliga 
"böneberg". Några eldsjälar fanns, som fått med sig ganska många, i den bönebördan för sin vackra och 
stolta stad.  
 
Veckan därpå blev jag hedrad av en inbjudan att finnas med i "Skaraborgsbönens" bönedag med början i 
Husaby kyrka och källa och avslutning i Skara domkyrka. Någon sa till mig innan att man kanske väntade 
sig 50 bedjare, men det kom någonstans mellan 200-300 och atmosfären var stark – därför att Guds Ande 
så tydligt bejakade sig till bönedagen.  
 
Därefter har jag funnits på Öland, i Uleåborg och Helsingfors i Finland och i Vimmerby och i mer eller 
mindre omfattning känt av den andliga nöden, den andliga öppenheten och längtan efter bön.  
 
Nyss kommer jag från Sergels torg, där jag samtalat med en böneledare i det ekumeniska bönearbetet i 
Umeå. Församlingar har bön och fasta, andra har daglig bön. En ekumenisk bönevecka planeras av några 
församlingar i Stockholm etc.  
  
Låt oss fortsätta tro – låt oss fortsätta be - under kan ju ske!  
Carl-Erik Sahlberg  
Direktor  
********************************************** 
  
Uppdaterat  9 nov 2011 

 

 

Bara några timmar efter jag kopierat detta hade denna sida uppdaterats med nytt brev från Sahlberg... 

http://www.sverigebonen.se/

