
 

 
 
 
 
 

Info 
 
Anmälan senast den 7:e november -  
via telefon, post eller epost  
 
Kostnad för måltid och fika: 190:- 
- betalas till Bg 5655-8356   
  eller  Swish 1230005603 
- ange specialkost vid överkänslighet  
 
Kontakt 
 

Lärjungagården 
-  adress:  Solbergavägen 2 
     511 93 Torestorp,  
- telefon:   0320-55840 
- hemsida:  www.larjungagarden.se 
- epost:   info@larjungagarden.se 
 

 

 
Kommunikationer 
Torestorp ligger c:a 15 km sydost om Kinna-Skene  
Lärjungagården ligger i södra delen av samhället  
(kan ses från Torestorps kyrka) 
Det går inga bussar till Torestorp på lördag. Ring om du behöver hjälp 
med transport från Skene. 
 
 
 
 
Alltid välkommen  till Lärjungagården!

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gjut Din Ande ! 
- en böndag för väckelse 

 

 

Lärjungagården Torestorp 
Lördagen 12 november 2022 

 
 

Kaplaner och värdar:  
Lars Nordblom, Hans Lundaahl 

 

http://www.larjungagarden.se/
mailto:info@larjungagarden.se


Inbjudan 
 

Gjut Din Ande, gjut Din Ande  
över oss alla ! 
 
Välkommen till en Böndag  
då vi ber om en kristen väckelse! 
 

Du som vet vad som sker,  
som känner tyngd och börda för världen och Sverige,  
som våndas över förvirring och öppet förfall i det vi kallar kyrkan,  
du som möter nöden i ditt eget liv, kanske apati och uppgivenhet.  
 

Kom ihåg att hjälplöshet är bönens början  
och att då öppna för Jesus, Han som förmår, öppnar för Guds lösningar.    
 

Fokuserade och seriösa vill vi komma tillsammans  
i BÖN för vårt land och kyrka.  
 

Den planerade böndagen den 12:e november, ligger några månader 
framåt och då har det hänt så mycket nytt av drama i världen.  
Hur mycket av konkret nöd ska vi uppleva  
innan den djupa och allvarligt menade bönen föds i motiverade bedjare?  
 

Se denna inbjudan som en möjlighet att bidra  
i det så viktiga bönearbetet i Guds Rike. 

 

Vi vet vad Han har sagt:  
Mig förutan kan ni ingenting göra!  

Han har också sagt:  
 Ingen kan komma till mig  
 om inte Fadern drager honom.    

 

Lärjungagården inbjuder dig  som känner ett behov av att få ägna en dag 
i bön för allt vi vet hotar att ödelägga kristet liv, och mer positivt, en Bön-
dag för kristen väckelse. 
 

Bön i Jesu Namn inbjuder Herren själv att verka. 
 
Välkommen!  

Program 
 
 
 

 

 

 

 

09.30  Mingelfika 

10.00  Lovsång Inledning och information 
Vittnesbörd om bönhörelse 

10.30  Ensam med Gud. Lyssna och notera 

11.00  Vi delar med oss vad vi fått  
och följer upp med bön 

12.30  Lunch 

13.30  Gruppindelning  
och fördelning av olika böneämnen 

14.15   Appell  

14.45   Förbön, personliga behov 

15.30  Kort avslutning 

   Fika innan hemresa 

 
 
 
 

Kaplaner och värdar för Böndagen 
Lars Nordblom, 070-090  96 09 
Hans Lundaahl, 070-941 55 41   


