
BØNNEBREV FOR GAND VÅREN 2021 
Vær med i takk og bønn for Gand sokn denne våren! 

Takk for: 

-Alle barna som er med i GGmini og GGjr 

-Alle fantastiske frivillige som har jobbet natt og dag for å få på plass utstyr og kompetanse til å få 

gjennomført streaming av våre gudstjenester 

-At det har vært mange barn på Jr Nikko og FAB i høst 
-Godt oppmøte ved ungdomsarrangement og for alle som stiller opp og gjør Volum, HF og 

Nikko mulig! 
-Alle som har vært med på å gi barn og unge tilbud i soknet tross korona 

-Alle som deltok på flerkulturelt vennetreff og som vervet seg som flerkulturell venn 
-Ny medarbeider for babysang! 

-For alle telefonsamtaler som blir tatt og for all omsorgen som blir vist 

 
  

Vi ber for: 
 

-De ansatte og arbeidet de står i 

- Frivillige medarbeidere, at de må få glede og styrke til å virke der de er, at flere får mulighet til å 
delta og alle som er med i menighetsrådet  

-Menighetsgruppene, at flere kan bli en del av dette; dele ordet og snakke om livet og troen. Få 
startet en flerkulturell bibelgruppe 

-Gudstjenestearbeidet; se mennesker og inkludere de inn i mindre fellesskap. At forbønnstilbudet 
skal bli synlig 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 vår ber vi spesielt for: Dåpssamlinger, babysang i 

Ganddalen og Gand , søndagsskolen ( nye ledere både Gand og Julebygda), Lys våken 
(Julebygda i mars), FAB /Jr Nikko, Mini Krik (nye ledere) og Skillz (et nytt konsept i år, leir, at 

det blir en god opplevelse og mange påmeldte) Be om at kirken må finne gode løsninger for å 
invitere til dåp og at vi kan se hver enkelt som kommer. 

-Ungdommer: Be om at ungdommene snart kan få treffes som normalt igjen, og at vi ser alle de unge 
som sliter og har hatt en tøff tid. 

-Årets konfirmanter. Be for det som gjenstår av konfirmantåret. Be spesielt for konfirmantleiren 
som Ganddalskonfirmantene skal ha 26.2 til 2.3. Be om at det må være et nærvær av Gud gjennom 

fellesskap, sang og undervisning. Be også for konfirmasjonsgudstjenestene i april og mai. 

-Bibelseminar og bibelen i fokus; Be for Ernst Baasland og bibelseminaret og for Bibelfokus-
kveldene onsdager, at de må bli til inspirasjon og glede.   



- Det flerkulturelle arbeidet; Internasjonal gruppe for kvinner og barn (en torsdag i 
måneden) og Internasjonal kafe (hver onsdag på BådeOg). 

-Petrus; deltakere og ledere og gode samlinger siste torsdag i måneden denne høsten. Be 
spesielt om at vi snart får starte opp igjen og at det blir gode samlinger.                                            

-Stikkinnom; For flere ledere og at de eldre i menigheten vår som samles hver torsdag 
formiddag i kirkestuen blir sett og inkludert i fellesskapet. 

-Musikk og korarbeidet. Be for Bengt, korlederne og at den utsatte Handels Messias- 
konserten blir gjennomført i mars. For ungdomskoret som sliter med å holde aktiviteten i 

gang under koronapandemien 

-Byprestene og Crux; for de ansatte, de rusavhengige og Crux-deltakerne, at mennesker må 
få hjelp og at de må ha nok mannskap til å betjene deltakerne. At den nye miljøarbeideren, 

Kjersti, får en god start i mars.  

- Julebygda. Be for misjonsprosjektet Umred Family Center, og at vi kan drive normalt igjen 
uten koronarestriksjoner.   

-Ganddalen menighet- be for Nadine, alle familiene og barna, for velsignelse av kirketomten 
i februar og om fremdrift med nytt kirkebygg og arbeidet de har framfor seg (se eget 

bønnebrev for menigheten).  

-Menigheten i Antalya, Tyrkia- at de må kjenne på trygghet og få styrke til 
menighetsarbeidet og for gudstjenestene. Be også for presten Ramazan og kona hans.   

Be om visdom til hvordan menigheten skal prioritere 
ressursene i koronatiden og om klokskap til å ta de riktige 

avgjørelsene. 

«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) 

 


