
BÖN INFÖR ”DET FINNS HOPP” PÅ TJÖRN 7-11/8 -2019 

Vi vill inbjuda alla kristna i vår region; Bohuslän, Västra Götaland men även alla kristna i 
vårt land som vill stå med i bön inför sommarens tältmöten på Tjörn.  

Detta är ett informationsbrev som kommer att delas av styrgruppen på Tjörn inom vårt 
nätverk men får även spridas vidare till andra som vill och kan vara med och be inför 
tältkampanjen. Vi planerar att sända ut något eller några kompletterande brev under 
våren för att skapa delaktighet.  
 

Vårt syfte med detta brev är att involvera fler bedjare inför kampanjen för att vi tror att 
bön gör stor skillnad. Luk 11:9-13. Vi är otroligt tacksamma för dina och din församlings 
förböner då vi inser att detta är ett projekt som bara kan genomföras till Guds ära när vi 
står tillsammans och söker och ber om Hans vilja och hjälp i allt. 
Vi vill också uppmuntra till andra initiativ i bön i församlingarna i regionen. Alla har inte 
möjlighet att ansluta till bönen i Skärhamn men kanske träffas några stycken första 
måndagen i månaden på er ort för att be för sommarens kampanj – meddela oss gärna 
så håller vi kontakt!  

 
Strategiska bönegruppen & den lokala styrgruppen Tjörn – en samverkan av kristna från 
olika församlingar från omgivande region. 

 

VÅRENS FASTA BÖNESAMLINGAR  
– dit alla som vill be är välkomna att ansluta sig är: 
 
Fasteperiod – från Askonsdagen 6/3 till Påskafton 21/4  
Var med och be tillsammans med oss för sommarens satsning under 
denna period. Fråga Herren vad du skulle kunna fasta ifrån. Många 
fastar under den här perioden på olika sätt t.ex. från media eller 
genom att avstå helt eller delvis från mat under vissa dagar och söka 
Gud mer i sin vardag. 

• Första måndagen i månaden – kl.19-21 i Smedjan, Skärhamn. Vi 
träffas utifrån Sverigebönens samlingar med Yvonne och Kurt Karlsson 
som huvudansvariga ledare. 

• 6/4 Bön och lovsångskväll – KCV – Stenungsund. Kvällen föregås av 
samling med Bo Alvin inför sommarens satsning kl.16-18. 



 

• 27/4 Bönevandring – Klädesholmens kyrka med vandring ut i 
omgivande orter. Samling i kyrkan kl.9-10. Bönevandringar i 
smågrupper kl.10-12. 

• 18/5 Bönevandring - Höviksnäs kl.8-10 – anmälan till denna för mer 
info om var vi träffas m.m. till Marie B: 0706-157131. 

• 6/6 Nationaldagsbön vid Tjörnbron kl.15. Ansvariga är KCV.  
I anknytning även en bönevandring till konferensplatsen. 

• Bön för skolorna: vi kommer också att be särskilt för skolorna på 
Tjörn, Orust och i Stenungsund med fokus på 2 skolor/månad. 
Mars: Stenungskolan & Nösnäsgymnasiet 
April: Kristinedalskolan & Bleketskolan 
Maj: Orust gymnasieskola & Stora Högaskolan 
Juni: Häggvallsskolan & Henåns skola 
Juli: Ängåsskolan & Folkhögskolan Tyft 

 
Böneämnen ni är välkomna att stå med i är: 

• Bön om människors frälsning och att vi får nå ut. 

• Bön för de människor du har i din närhet och vill bjuda med. 

• Bön för skolor och ungdomar i området. 

• Bön för ledarna och predikanter i ”Det finns hopp”.  
Bl.a. Carl-Gustav Severin, Hans Weichbrot, Sebastian Stakset. 

• Bön för styrgrupp som bygger organisation runt kampanjen. 

• Bön för att rätt person hamnar på rätt plats i de olika ansvarsgrupperna. 

• Bön för människor som vill betjäna i olika funktioner: Mötesvärdar, 
parkeringsvärdar, matansvar, sjukvård, städ, förbön m.m. 

• Bön att allt praktiskt ska lösa sig bra med bl.a. parkering och transport, 
boende för människor under konferensen. 

Bön för att Gud ska få äran för det vi gör och att hans rike ska bryta fram.  
 

Psalm.24. 
Höj era huvuden, ni portar, höj er, ni eviga dörrar  (på Tjörn och i Sverige) 

så att ärans kung kan tåga in! 
Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot,  

Han är ärans kung! 


