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Förbönskalender i Linköpings Missionsförsamling  
April - Juni 2020 
 
Söndagen 29 mars och vecka 14 ber vi: 
för alla medmänniskor i vår stad som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för Dansgruppen, för församlings-
krets 4, för Sjukhuskyrkan i Linköping, för de ungdomar i vår stad som är i fa-
rozonen för att komma snett med och i sitt liv, för vår samarbetskyrka i Lam-
bohov och Lambohovs församling, för vår arabiskspråkiga grupp. Och vi ber; 
gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Frälsningsar-
mén och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Äng-Esperyds missionsförsamling, Ödeshögs Baptistför-
samling och Ödeshögs missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds 
rike. 
Tillsammans med församlingarna i Equmeniakyrkan ber vi för EQUMENIA, 
särskilt för våra unga vuxna mellan 18-30 år i våra föreningar och försam-
lingar, vi ber att de ska få växa i tro och som ledare. Vi ber också för alla de 
barn i Vitryssland som under sommaren varit med på något av lägren på lä-
gergården i Kobrin, vi ber att deras upplevelse av mötet med Jesus får fort-
sätta vara levande och att de får fortsätta växa i sin tro. 
 
Söndag 5 april och vecka 15 ber vi: 
för alla medmänniskor i vår stad som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 5, för scoutverk-
samheten, deltagarna och ledarna, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för före-
ningar och enskilda i vår stad som jobbar för att ge barn och ungdomar en 
meningsfull fritid, för påskfirandet i hem i kyrka, för Stilla veckans andakter 
och gudstjänster, för kyrkoledningen i Equmeniakyrkan, för vår missionärs-
familj Hermansson  som väntar på att få åka ut till Ecuador igen, för för-
bundskyrkan i Ecuador, för de som jobbar på Arbetsförmedlingen. Och vi 
ber; fördjupa och vidga vår generositet. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Helige Johan-
nes Teologens ortodoxa kyrka, och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Ölands missionsförsamling, Ölsremma-Dalstorps missions-
församling samt Öreryd missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds 
rike.  
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Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för det för-
samlingsgrundande arbetet i Sverige, speciellt för de senaste nystartade 
initiativen i Ystad, Simrishamn och Bergsjön att de gemenskaperna får finna 
vägar till möten med de som söker dig.  Vi ber också för pågående översätt-
ningsarbeten av bibeltexter och kristna och kyrkliga texter till olika samiska 
språk.  
 
Söndag 12 april och vecka 16 ber vi: 
för alla människor i vårt land som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 6, för The Bible, 
för boende på våra äldreboenden som för närvarande inte får ta emot några 
besök, för konfirmanderna, för vår samarbetskyrka i Lambohov och Lambo-
hovs församling. Och vi ber; gör oss växande i både inre och yttre mening. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Johannelunds 
församling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Örserums missionsförsamling och Österbymo missionsför-
samling och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för alla för-
samlingar och föreningar i Region Väst, för alla ledare och medarbetare i 
regionen. Hjälp oss som kyrka att i tider av oro visa på Dig, Gud, och det 
hopp som finns i dig. Vi ber också för konsekvenserna av att Coronaproble-
matiken leder till inställda möten och till reserestriktioner i vårt världsvida 
nätverk, och vi ber om goda alternativa lösningar för de inställda mötesplat-
serna. 
 
Söndag 19 april och vecka 17 ber vi: 
för alla människor i vårt land som drabbats av Coronaviruset, för församlings-
krets 7, för tonårsgruppen Grandios - deltagarna och ledarna, för Ungoms-
kören Hope, för Gospelkören Revoice, för människor som söker en tro, för 
Equmeniakyrkan i Ekängen, för politikerna i vår kommun och vår region. Och 
vi ber; gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Johanneskyr-
kan och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Östra Skrukeby missionsförsamling och Equmeniakyrkan 
Mysingsö och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för: allt fan-
tastiskt bildningsarbete på våra folkhögskolor; Bromma folkhögskola, 
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Härnösands folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och 
Södra Vätterbygdens folkhögskola.  
Vi ber också för våra två samarbetskyrkor i Japan - Japanska baptistunionen 
och Japanska förbundskyrkan - vi ber om både ledare och församlingar som 
kan vara uppmuntrande exempel för andra kämpande församlingar.  

 
Söndag 26 april och vecka 18 ber vi: 
för alla medmänniskor i vår stad som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 8, för Equmenias 
ungdomsstyrelse och församlingsstyrelsen, för vår samarbetskyrka i Lambo-
hov och Lambohovs församling, för vår missionärsfamilj Hermansson i Ecua-
dor  som väntar på att få resa ut till Ecuador igen, för förbundskyrkan i Ecu-
ador, för barnen och ungdomarna och personalen i förskolor och skolor i vår 
kommun, för de ungdomar i vår stad som är i farozonen för att komma snett 
med och i sitt liv. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Landeryds 
församling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Alstermo missionsförsamling och Alvesta Missionsförsam-
ling samt Anderstorps Missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds 
rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för Equ-
menias alla scouter och scoutledare, för scoutmöten, hajker och somma-
rens läger som planeras. Vi ber också för våra missionärer, och deras upp-
drag på gränsen mellan Afrika och Europa, där muslimsk tro möter väster-
ländsk sekularisering. Vi ber för vår samarbetsorganisation FIEIDE, för det 
som de står i just nu. 

 
Söndag 3 maj och vecka 19 ber vi: 
för alla människor i vårt land som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 9, för lednings-
grupperna i församling och Equmenia, för Equmenias mångkulturella inne-
bandyverksamhet, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för polisen i Linköping, för 
föreningar och enskilda i vår stad som jobbar för att ge barn och ungdomar 
en meningsfull fritid. Vi tackar för kärlekens gåva och många uttryck. Och vi 
ber; gör oss växande i både inre och yttre mening. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Linköpings 
Baptistförsamling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
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Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Andreasförsamlingen i Jönköping och Andreasförsamling-
en i Mjölby och Annebergs missionsförsamling och ber för deras tjänst i 
Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för männi-
skorna i Region Stockholm som genomlevt en period av oro, ovisshet och 
isolering, vi ber för alla som blivit sjuka i Coronaviruset och för alla som är 

g-
 Vi tackar Gud för alla 

människor där mötet med Jesus Kristus har förvandlat dem och lett till att 
vår systerkyrka i Indien växer, och vi ber att nya troende och ledare ska få 
växa både i närhet och förståelse av vem du är.  
 
Söndag 10 maj och vecka 20 ber vi: 
för församlingskrets 10, för Missionskyrkans gudstjänster och andakter, för 
konfirmandernas avslutningshelg kommande veckoslut, för vår samarbets-
kyrka i Lambohov och Lambohovs församling, för de som jobbar inom 
äldrevården i vår kommun. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap varmt och 
konstruktivt. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Linköpings 
Missionsförsamling och vår tjänst, vårt vittnesbörd och vår gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Ansgariikyrkans församling, Jönköping och Berga missions-
församling och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för alla män-
niskor som är på flykt, vi ber om mod och vishet för beslutsfattare i vårt land 
och i andra länder och vi ber om ett värdigt bemötande. Vi ber också för 
Sven-Joonatan Siibak, barn-och ungdomssekreteraren i Estland som vår 
kyrka stödjer, vi ber för de församlingsplanteringar som är igång, och för en 
god relation mellan de rysktalande och de estnisktalande församlingarna 
inom vår samarbetskyrka.  
 
Söndag 17 maj och vecka 21 ber vi: 
för alla medmänniskor i vår stad som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 11, för anställda 
medarbetare i Missionskyrkan, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för vår miss-
ionärsfamilj Hermansson i Ecuador, för förbundskyrkan i Ecuador, för Equ-
meniakyrkans kyrkokonferens 21-23 maj i Malmö, för förhandlingar och 
gudstjänster. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet. 
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Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Linköpings 
Stadsmission och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Bergaortens missionsförsamling och Bodafors frikyrkoför-
samling och Borbygdens missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds 
rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för Region 
öst, särskilt för Ungdomsledarutbildningen och för dem som funderar på 
eller bestämt sig för att bli ungdomsledare i församling. Vi tackar Gud för 
barnbyn i Cambine i Mocambique som drivs av Metodistkyrkan och för att 9 
barn och unga vuxna kunde återintegreras med sina familjer under 2019, 
och vi ber för de 58 barn som bor i barnbyn samt för att det ska komma regn 
så att de kan få bra skördar från sina fält. 
 
Söndag 24 maj och vecka 22 ber vi: 
för församlingskrets 12, för kören, för Väntjänsten, de som brukar besöka och 
de som brukar få besök, för vår samarbetskyrka i Lambohov och Lambohovs 
församling, för våra ekumeniska samlingar under pingsthelgen, för alla som 
valts till olika uppdrag och ordinerats till olika tjänster under Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens.  Och vi ber; gör oss växande i både inre och yttre 
mening. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Ryds försam-
ling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Borsna missionsförsamling, Boxholms frikyrkoförsamling 
samt Braås missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för Region 
syd, särskild för alla ungdomar och barn, Konfas och Messy Church och för 
hela vår kyrka - alla medlemmar, församlingar, pastorer, diakoner och med-
arbetare, för våra ledare och anställda. Vi ber också för Egypten, särskilt för 
och med kyrkorna i Egypten som har bett om vår förbön när det gäller Coro-
naviruset, vi ber att landets sjukhus och vårdcentraler ska kunna klara av att 
hjälpa sjuka patienter trots sin begränsade kapacitet och att människor ska 
ta sitt ansvar att inte smitta andra. Herre förbarma dig. 

 
Söndag 31 maj och vecka 23 ber vi: 
för alla människor i vårt land som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 13, för guds-
tjänsterna i kapellet i Gamla Linköping, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för de 
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ungdomar i vår stad som är i farozonen för att komma snett med och i sitt 
liv. Och vi ber: gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Ryttargårds-
kyrkan och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Brunnskyrkans församling i Åseda, Byxelkroks Baptistför-
samling och Bäckebo missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för Equme-
nia, särskilt för de unga från Sverige som får resa ut i världen, för att de ska få 
växa i mötet med andra kulturer och Gud, vi ber för barn och unga i våra sys-
terkyrkor, att de ska få växa tillsammans med Gud. Vi ber också för Apg29, 
för alla ungdomar som under våren har gått Apg29, både Pionjärkursen i 
Sverige och den internationella kursen som var i Chile och Argentina, vi ber 
också för de internationella kurser som förbereds inför hösten, i Ecuador och 
i Finland. 
 
Söndag 7 juni och vecka 24 ber vi: 
för församlingskrets 14, för vår ekumeniska gemenskap, för de som jobbar i 
Missionskyrkans Information, för vår missionärsfamilj Hermansson i Ecuador, 
för förbundskyrkan i Ecuador, för föreningar och enskilda i vår stad som job-
bar för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid för vår samarbets-
kyrka i Lambohov och Lambohovs församling. Och vi ber; fördjupa och vidga 
vår generositet. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Slaka Nykils 
pastorat och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Centrumkyrkans församling i Boxholm, Dannäs missions-
församling och Diö-Liatorps frikyrkoförsamling och ber för deras tjänst i 
Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för växtpool 
Norrbotten och arbetet som görs i Boden & Harads, vi ber för Equmeniaför-
eningar och deras arbete bland barn och unga i Region nord, vi ber för barn 
och ungdomar som har sommarlov, alldeles särskilt ber vi för de barn och 
ungdomar som lever i dysfunktionella familjer. Vi ber också för kyrkan i 
Kina, i efterdyningarna av den akuta Corona-krisen, vi ber att kyrkan i alla 
sina former i Kina får vara med och peka på Jesus Kristus som förvandlar mig, 
dig och världen och så ber vi för att det teologiska seminariet i Wuhan både 
ska kunna ta igen det man förlorat under krisen och få tillstånd att utöka an-
talet elever. 
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Söndag 14 juni och vecka 25 ber vi: 
för församlingskrets 15, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för Domkyrkoförsam-

r-
kan den 20 juni. Och vi ber; gör oss växande i både inre och yttre mening. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Sankt Kyria-
kos församling Österns Assyriska kyrka och deras tjänst, vittnesbörd och ge-
menskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Ekenässjöns missionsförsamling, Ekeryds och Hinneryds 
Baptistförsamling och Ekparkskyrkans församling i Asby och ber för deras 
tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för verksam-
het med musik och kreativa uttryck, vi tackar för terminen som varit och ber 
för alla barn och unga som nu får sommarlov, och vi ber för alla ledare och 
deltagare som kommer att vara med på de sommarmusikskolor som arran-
geras av vårt Musikkårsförbund.  Vi ber också för Centralasien, särskilt för 
vår missionär Batyr som arbetar med TV-evangelisation i området, och vi 
tackar för det gensvar människor ger och ber att Guds ord når ut så att ännu 
fler kommer till tro på Jesus.  
 
Söndag 21 juni och vecka 26 ber vi: 
för alla medmänniskor i vår stad som drabbats av Coronaviruset, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun, för församlingskrets 16, för Strand-
gårdens sommarverksamhet i sommar, för gudstjänsterna tillsammans med 
Baptistförsamlingen den här sommaren, för scoutlägret på Getsjötorp 27/6  
2/7, för vår samarbetskyrka i Lambohov och Lambohovs församling, för 
sommarlovslediga barn. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap varmt och 
konstruktivt. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Sankt Georgis 
Syrisk-ortodoxa församling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Eksjö missionsförsamling, Ekängens missionsförsamling 
samt Eriksbo missionsförsamling och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för de platser 
i Region mitt där Equmeniakyrkans husvagn skall vara i sommar bland 
annat vid Sveriges största midsommarfirande i gropen i Leksand, vid Dans-
bandsveckan i Malung och Classic Car Week i Rättvik. Vi ber också för Kongo 
Brazzaville, särskilt tackar vi Gud för att vår gemensamma biståndsorgani-



8 
 

sation - ASUdh - kunnat bistå folket i den krigsdrabbade Pool-regionen med 
förnödenheter och med att bygga en livsviktig väg, vi också för den Evange-
liska kyrkan och den synod som i början av augusti skall välja en ny kyrkole-
dare och fatta beslut om den krisande ekonomin. 

 
Söndag 28 juni och vecka 27 ber vi: 
för församlingskrets 17, för semesterfirarna, för Sommaröppet, våra träffar på 
torsdagarna, för de ungdomar i vår stad som är i farozonen för att komma 
snett med och i sitt liv, för människor som söker en tro. Equmeniakyrkan i 
Ekängen. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Sankt Nikolai 
Katolska församling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Fredriksdals missionsförsamling, Fårbo frikyrkoförsamling 
och Församlingen Brofästet på Öland och ber för deras tjänst i Guds rike.  
Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för Equme-
nia, och vi tackar för alla barn och unga som sjunger, dansar, spelar, gör 
drama och får utvecklas i de uttryck som Gud har lagt i dem, och vi ber för 
alla ledare som ger av sin tid. Vi ber också för Israel/Palestina, vi ber om en 
verklig möjlighet till en rättvis fred för både israeler och palestinier och ett 
alternativ till den ensidiga fredsplan som är framlagd av USA.  
 
Söndag 5 juli och vecka 28 ber vi: 
för församlingskrets 18, för Sommaröppet i Missionskyrkan, för vår samar-
betskyrka i Lambohov och Lambohovs församling, för socialsekreterarna i 
vår kommun, för föreningar och enskilda i vår stad som jobbar för att ge 
barn och ungdomar en meningsfull fritid. Och vi ber; gör oss växande i både 
inre och yttre mening. 
Tillsammans med kyrkorna i Linköping tackar och ber vi för: Sankt Thomas 
Syrisk-ortodoxa församling och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. 
Vi tackar och ber för Equmeniakyrkans församlingar i Region Öst, denna 
gång nämner vi: Strandgården och den kommande sommarens verksamhet, 
Församlingen Treklangen och Gamleby missionsförsamling och ber för deras 
tjänst i Guds rike.  


