Fredag

Vi takkar og ber for
- alle som tek på seg oppgåver i barne- og
ungdomsarbeidet
- Håp
- ungdomsgruppa ( UG)
- speidarane
- yngstes og Splæsj
- Bore barneskule, Bore ungdomsskule, Vasshus
barneskule
Vi ber om leiarar til barnesang og dans/
dramagruppe.
Eg ber spesielt for

Bønekort

Bore kyrkjelyd
«Sett, famna og utfordra»
Og denne frimodige tilliten har vi til han; at han
høyrer oss når vi bed om noko som er etter hans
vilje. 1. Joh. 5.14

Søndag

Laurdag

Vi takkar og ber for
- Bore bedehus med styre og komitear
- Sele bedehus
- Ebeneser
- andre stader der Guds ord blir forkynt
Vi ber om at kyrkjelyden vår må vera
inkluderande og levande slik at endå fleire finn
sin plass her.
Eg ber spesielt for

Omsorgsutvalet i Bore, september 2014
Bønekortet finn du på nettsida: Borekyrkje.no

Vi takkar og ber for
- kyrkjelyden vår
- gudstenesta
- sokneprest Åsmund Steinnes
- organist Ove Byberg
- gudstenesteutvalet: Elin Anita Garpestad,
Siri Lindtveit, Elise Lindtveit, Ove Byberg og
Åsmund Steinnes
- ressursgruppa for familiegudstenester:
Elise Lindtveit, Junhild Frøyshov, Torunn
Renate Bore, Randi Kjøllesdal, Hild Arna Voll,
og Åsmund Steinnes
- ressursgruppa for G2: Hans Kristian Waarum,
Hans Voll, Ove Byberg og Åsmund Steinnes
- G2-bandet
- alle som tek på seg oppgåver i gudstenesta
Eg ber spesielt for

Måndag

Vi takkar og ber for
- ei ny veke der vi får vera Guds medarbeidarar
- soknerådet: Nicolai Homme,Terje Skår,
Kjersti M. Berge, Tønnes Grødem, Elin-Anita
Garpestad, Jens Kåre Stokka, Hilde M. Kimo,
Elling Hodne og Åsmund Steinnes
- Den norske kyrkja
- alle tilsette i kyrkjene i Klepp
- menighetsbladet
- Klepp kommune med styre og råd
Eg ber spesielt for

Onsdag

Vi takkar og ber for
- barn og unge i kyrkjelyden
- dåpsbarna
- konfirmantane, foreldrene og fadrane
- trusopplæringsutvalet: Tønnes Grødem,
Sigvart Overøie, Marit Irene Haugstad, Siri
Lindtveit og Olaug Slettbakk
- andre tilsette: Karsten Degnes og Daniel
Lyngstad
- søndagsskulane: Bore kyrkje, Bore bedehus
og Sele bedehus
- barnehagane
Vi ber om at barn og unge får veksa opp i
trygge og gode heimar.
Eg ber spesielt for

Tysdag

Vi takkar og ber for
- misjonsorganisasjonane
- andre misjons- og hjelpeprosjekt
- presteskulen i Meiganga
- Roba utviklingsfond
- ungdomane sitt misjonsprosjekt: Ukraina
2012-2014
- misjonsforeningane
- husfellesskapsgruppene, bibel- og
bønegruppene
Vi ber for dei som blir forfylgde for trua si.
Eg ber spesielt for

Torsdag

Vi takkar og ber for
- naboane våre
- alle som er til hjelp og støtte for dei som strevar
- omsorgsutvalet: Karen R. Høie, Kjersti M. Berge,
Toril S. Bøen, Odd Eivind Hagalid og
diakon Henny L. Sandve
- dei eldre
- nyinnflytta i Bore
- Torsdagstreffen
Vi ber for dei som kjenner seg åleine eller slit
med sjukdom.
Eg ber spesielt for

