
 

 

 
 
 
 
 
 
Hvis du syntes et emne er svært, kan du altid bruge Kristusbønnen: Jesus Kristus Guds søn, forbarm dig 
over os. Imens kan du holde emnet eller mennesket fast i dine tanker. Du kan også skrive, male, synge 
din forbøn ud. Gud er glad for alle typer bønner og hører dem alle. Du kan også altid bruge Fadervor.  
 

Denne forbønsliste kan du bruge der hjemme eller sammen med andre over nettet, fx i din smågruppe. 

Vi vil dagligt på Facebook og Instagram poste billeder og tekst til de enkelte forbønsemner.   
 

Jesus siger: Mit hus er et bedehus. Luk. 19:46. Som Guds folk kalder Jesus os til at være tættere på ham, 

vendt mod ham, søgende efter ham. Dette gør vi på en ganske særlig måde i bøn.  

 

 

 

 

Vi beder os igennem denne Corona-tid og du er velkommen til at være med. Følgende 

dage vil vi bede for:  

 

1. juni De kvinder som skal føde. 16.  juni Dem i menigheden som knokler særligt  
hårdt i disse dage. 

2.  juni De familier som rammes af at deres  
fester bliver aflyst og udsat. 

17.  juni Dem som arbejder med forsyninger:  
Mad, vand, lægemidler mm. 

3.  juni Vores menighedsfællesskaber og kirker  
verden over 

18.  juni Vores venner i missionslande: Letland,  
Indien, DR Congo og Honduras. 

4.  juni Vores regering, politikere og folketinget. 19.  juni Mennesker på flugt, særligt dem som er  
fanget mellem Grækenland og Tyrkiet. 

5.  juni For demokratiet. 20.  juni Fred og forsoning i alle hjem. 

6.  juni Vores unge. 21.  juni For vedholdenhed og fornuftig adfærd. 

7.  juni Fred og forsoning i samfundet, inkl. tonen 
på sociale medier og i det offentlige rum. 

22.  juni Dem, som har mistet deres job eller 
virksomhed. 

8.  juni Vores børn og familier. 23.   juni Særligt udsatte og kronisk syge. 

9.  juni For mennesker der rammes af utålmodighed 24.   juni Dem i vores fællesskab som er 
bekymrede, bange og utrygge.  

10.  juni For sorg, lidelse og smerte. For Jesus  
der gav sit liv fordi Han elsker os. 

25.   juni For ægteskaber, forhold og relationer. 

11.  juni Uddannelsessystemet og eksaminer. 26.   juni Piger og kvinder der misbruges verden over. 

12.  juni Tak for sommeren. 
 

27.   juni For vores lokalområde og kirkens mission der. 

13.  juni Tak for frelsen og at døden ikke er slutningen 28.   juni Ensomme i vores fællesskab. 

14.  juni De mennesker som bliver kritisk syge af  
andre sygdomme end Corona-virus. 

29.   juni Sundhedsvæsnet. 

15.  juni Retfærdighed og ligestilling i verdenen. 30.   juni Metodistkirken på verdensplan. 

Vi tror på at alle kan bede, Jesus allerede godt ved hvad der fylder 
vore hjerter, men at Han i bønnen skænker os sin fred. Vi tror på at 

bøn er et redskab, som Herren giver os, i medgang og modgang. 

Vejle og Aarhus Metodistkirker  
er bedende menigheder 

TID TIL BØN 


