
Lördag, 1 maj - Jag kommer gå idag till Valdemarsvik med korset. Med mig har jag ett härligt gäng, bland annat en man som ännu inte
är bekännande kristen, be att den här dagen får väcka hans hunger efter Jesus.
Söndag, 2 maj - Göran, som också är med i styrelsen för OAC Sverige ansluter sig idag, be att vi får en fin dag tillsammans.
Måndag, 3 maj - Den här dagen går vi mellan två ställen som heter Kvarnvik och Falerum. Be att även dessa platser får uppleva att Guds
rike bli uppenbar.
Tisdag, 4 maj - Den här dagen kommer korset till Åtvidaberg, be för de kristna där att vara ledda av Guds heliga ande.
Onsdag, 5 maj - Be om att fler kommer anmäla sig de kommande sträckorna och får uppleva en mersmak av att vandra med korset.  
Torsdag, 6 maj - Denna dag anländer vi med korset till Rimforsa. Där finns en bibelskola som heter Liljeholmen, be för dem som läser
där.
Fredag, 7 maj - Vi går vidare mot Kisa, be för vandringen att allt går bra och att Gud får leda.
Lördag, 8 maj - Vi går de här dagarna mot gränsen till Småland, be om att Gud ska göra väckelse i Småland igen. 
Söndag, 9 maj - Be att vi på vår vandring får reflektera över vad det innebär att förneka oss själva och ta vårt kors för att följa Jesus.
Måndag, 10 maj - Fortsätt be för oss som vandrar att vi orkar ta med korset och ha ett gott bemötande till de vi träffar på vägen.
Tisdag, 11 maj -  Korset kommer idag till Boxholm, be att böneinitiativ ska få växas här.
Onsdag, 12 maj - Den här dagen kommer det startas upp ett böneinitiativ för de 100 största städerna i Sverige. Du kan kika på
www.100stader.nu för mer information. Var gärna med i bön också för dessa städer.
Torsdag, 13 maj- Idag är det Krisi himmelsfärd. Tacka för att Herren nu sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss. 
Fredag, 14 maj - Den här dagen lämnar vi Ödeshög och går mot Borghamn. Be för Ingvar som ska vara vandringledare nu några dagar
framöver.
Lördag, 15 maj - Nästa stopp blir i Vadstena, det är en historisk plats, be att det får på nytt bli det genom Guds ledning. 
Söndag, 16 maj - Vi kommer med korset till Motala idag. Var även med i bön för församlingarna där. 
Måndag, 17 maj - Tacka Herren för att flera kommer gå denna dagen till Borensberg, be om att de alla får ledas profetiskt när de går
bedjande fram.
Tisdag, 18 maj - Näst sista dagen på vår vandring med korset, vi kommer till Ljungsbro. Be för den platsen.
Onsdag, 19 maj - Den här dagen avslutar vi Östgötavandringen i Linköping, be om en fin avslutning där.
Torsdag, 20 maj - Tacka Herren för alla fina möten vi fått under vandringen med korset.
Fredag, 21 maj - Tacka för den fantastiska styrelsen som ställt sig villiga att stödja mig i arbetet för OAC Sverige.
Lördag, 22 maj - Det är Pingsten idag. Tacka för att Gud sände sin helige Ande för att hjälpa oss att förstå hans vilja.
Söndag, 23 maj - Be för ett nytt uppvaknande bland oss kristna i Sverige, att Jesus fyller oss på nytt med sin helige Andes kraft.
Måndag, 24 maj - Tacka för alla nya givare och tack för att Herren Jesus leder vår ekonomi i OAC Sverige.
Tisdag, 25 maj - Vi hade det första årsmötet för OAC Sverige förra månaden, be och tacka att OAC Sverige har nu helt blivit ett OAC-
land.
Onsdag, 26 maj - Forsätt be för Navestad gruppen. Be för gemenskapen och att vi 
alla får växa i ordet och bönen.
Torsdag, 27 maj - Var med i bön för presidenten för OAC internationellt. David och 
hans familj som bor i Ecuador. Tacka för att de kunde återhämta sig efter att de 
drabbades Corona.  
Fredag, 28 maj - Var med i bön för Kurt och Shoshanah i OAC Schweiz. Shoshanah 
har fått cancer, ber om helande och kraft för dem båda.
Lördag, 29 maj - Be för OAC Norge, tacka för de härliga möten de får med 
människorna när de är ute och evangeliserar i Oslo och Askim. 
Söndag, 30 maj - Det är mors dag idag, be för alla underbara mödrar som finns och 
som har betytt så mycket för sina barn. 
Måndag, 31 maj - Var med i bön för Stefan i Österike, be om helande för hans fru
och ledning för familjen i de beslut de tar. 
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