
Jesus säger att Gud från början skapade människorna till man och 
kvinna. Så byggs samhället upp från den lilla gruppen, familjen.

Program: 

09.30-10.00 Drop in fika och gemenskap

10.00-10.30 Lovsång, Irene Andersson med team

10.30-11.30 Bönepass 1: Olof Edsinger SEA

11.30-12.30 Bönepass 2: Patrik Sandberg

12.30-13.15 Lunch med wraps i kyrkan (50 kr)

13.15-14.00 Bönepass 3: Johnny Foglander 

14.00-14.20 Fika och gemenskap

14.20-15.00 Bönepass 4: Olika böneledare.  
 Trygga Familjer, Alpha Sverige,  
 Himlen TV7 m fl 

15.00-15.30 Bönepass 5: Barfotarop och den  
 unga generationen 

Fika och lunch finns att köpa i kyrkan.

Värd för dagen: Sverigebönen.
Medarrangörer: SEA, Trygga Familjer, Frälsningsarmén, EChurch, Alpha Sverige, Världen idag, Himlen TV7 med flera organisationer och kyrkor.

Temaord för dagen är:
”Sedan jag inspekterat allt steg jag upp och sade till stormännen, föreståndarna och  

det övriga folket: ”Var inte rädda för dem! Tänk på Herren, den store och fruktansvärde,  
och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem.” Nehemja 4:14

Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han  
fortsatte: ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett.  
De är inte längre två utan ett. Det Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt.” Matt 19:4-6

Adress: Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20, Uppsala. Parkering: Österplan, andra sidan järnvägen
Mer info: www.sverigebonen.se

Olof Edsinger
SEA

Patrik Sandberg
Sverigebönen

Emanuel Norén
Trygga Familjer

Johnny Foglander
EChurch

Daniela Persin
Himlen TV7

Talare och böneledare:

Irene Andersson med team leder lovsång.

Nationell bönedag för familjen
Lördag 7 december kl 10.00–15.30 i Frälsningsarmén, Uppsala

Det är vår bön. 

Vi ber om beskydd över alla familjer, 
föräldrar och barn. Hemmet är platsen 
där den uppväxande generationen  
präglas. Vi ber att män och fäder ska ta 
ansvar. Vår bön är att evangeliet om  
Jesus får prägla livet i familjen. Familjen 
är kallad att bjuda in Jesus i hemmets 
centrum. Där förs också tron vidare.  
Vi ber om beskydd för alla ofödda barn 
och att deras rätt till liv återigen respek-
teras i vårt land. Vi ber också för våra 
äldre som byggt upp samhället, om en 
trygg och värdig ålderdom. Vi ber för 

singlar och ensamstående och för dem 
som saknar medmänsklig värme och 
omsorg. Vi ber att andliga fäders och 
mödrars hjärtan ska vändas till barnen. 
Söners och döttrars hjärtan ska vändas 
till föräldrarna igen. Att bönen ska få 
nytt utrymme i varje hem och familj och 
bönealtaret resas upp igen. Att Ordet, 
Anden, bönen och gemenskap ska bli 
viktigare än sociala medier. Vi ber för 
ungdomsvärlden. Guds församling ska 
få bli, genom Guds närvaro, en verklig 
och sann gemenskap.


