
Måndag, 1 mars - Tacka Jesus att han har varit med i uppstarten av OAC Sverige, även om det varit ett annorlunda år.

Tisdag, 2 mars - Var med i bön för en kvinna som heter Sussie som vi var hemma hos. Att hon ska bli en del av Navestad-gruppen.

Onsdag, 3 mars - Be för en längtan hos församlingarna i Söderköping att de ska komma ut i evangelisation.

Torsdag, 4 mars - Be för det sociala arbetet i OAC Albanien när de välsignar sitt område med olika praktiska saker.  

Fredag, 5 mars - Be att Jesus hjälper till att få kontakter in till Finland att starta upp OAC där.

Lördag, 6 mars - Be för OAC Tyskland att det kommer kunna gå att genomföra outreaches 21 som de planerat att göra inför

sommaren.

Söndag, 7 mars - Vi är ute i Navestad idag, be att vi ska träffa på människor vi fått dela evangeliet med tidigare.

Måndag, 8 mars - Var med i bön för OAC Österrike. De har mest bara kunnat vara ute på bönevandringar under februari,

Tisdag, 9 mars - Jag brukar ibland ha online-undervisning till kreativ evangelisation, be att Herren leder mig i detta.

Onsdag, 10 mars - Var med i bön att Jesus leder mig till olika platser i Sverige att inspirera till evangelisation.

Torsdag, 11 mars - De ska ha medarbetarsamling i Norge den här helgen. Be för styrelsen och evangelisterna som är verksamma i

Norge.

Fredag, 12 mars - Imorgon ska de ha årsmöte och inspirationssamling i Norge, var med i de beslut som ska tas.

Lördag, 13 mars - Vi ska vara ute och evangelisera i Navestad, be om öppna dörrar till att kunna komma hem till personer.

Söndag, 14 mars - Var med i bön för två personer jag hjälpt med svenska språket, att Gud ger mig frimodighet att berätta om Jesus för

dem.

Måndag, 15 mars - Fortsätt be för det paret jag hjälpt som bodde hos mig några dagar i januari att Jesus ska leda dem in i överlåtelse.

Tisdag, 16 mars -  Be att Herren kallar på nya evangelister för vårt land, skörden är stor men arbetarna få...

Onsdag, 17 mars - Under alla hjärtans dag var vi ute i Navestad och delade ut påsar med bl.a. en ljuslykta i. Be att det ska skapa goda

kontakter med människor. 

Torsdag, 18 mars - Var med i bön för Daniel, att han får växa i tro och att Jesus får leda hans framtid.

Fredag, 19 mars - Jag var ute i Söderköping och delade ut boken om hopp i ca 250 hushåll, be att de som fått ska läsa och förstå att det

är Guds ord.

Lördag, 20 mars - Var med i bön för bussmissionen som ska ha årsmöte idag, be för beslut och annat som ska tas. 

Söndag, 21 mars - Be för dagens evangelisation inne i Navestad.

Måndag, 22 mars - Be för att Jesus leder nya människor som har ett hjärta för Söderköping och vill nå nå ut med evangeliet.

Tisdag, 23 mars - Tacka för de nya givarna för OAC jag fick under februari.

Onsdag, 24 mars - Be att vi som är kristna idag i Sverige ska kunna leva efter vad som står i Bibeln och inte bli påverkade av världens

sätt att tänka.

Torsdag, 25 mars - Den 25 april kommer vi börja gå med korset i Östergötland, be att människor kommer få upp ögonen för korset.

Om du är sugen att haka på kan du anmäla dig här: http://gaforsverige.se/strackor-2 

Fredag, 26 mars - Be för att Jesus ska hjälpa mig lägga upp evangelisation för 

sommaren på bästa möjliga sätt.

Lördag, 27 mars - Be för evangelisation i Navestad, att Herren leder och hjälper 

oss.

Söndag, 28 mars - Eventuellt ska vi göra en påsksatsning med den kristna 

skolgruppen, be att Herren ska leda oss. 

Måndag, 29 mars - Be för sommarens satsning med Reach the city, att det ska gå 

att genomföra. 

Tisdag, 30 mars - Den här kvällen har vi tänkt sätta igång med en Online Alpha i 

Navestad. Be att det ska gå bra.

Onsdag, 31 mars - Be att vi den här kommande påsken ska ta till oss budskapet om 

korset.

Bön dag för

dag

Mars

 


