
Helige Ande låt nu ske .... 
 

Inbjudan 
 

Var uthålliga i bönen 
- säger Herren genom aposteln. 

 

Inte genom någon människas styrka  
eller kraft skall det ske 

- säger Herren genom profeten 
 
Vår bön för kyrka och samhälle ingår i en andlig strid för Guds Rike.  
Det är HERRENS strid. HAN skall göra det. Uthållighet gäller för oss!  
Vi får ett välbehövligt föredöme  i uthållighet från Ukraina nu. 
    
Israels folk hade en ärkefiende i amalekiterna, de blev en stående symbol 
för fiendemakt - läs 2 Mos 17:8-16. 
    Mose med staven – personifieringen av GT:s “kyrka”- skulle under 
kampen höja händerna mot himlen, mot Gud, som har makten och se-
gern. När bönen mot himlen tenderade att svikta – och fienden fick över-
taget – stöddes bönehänderna av prästen Aron och en ganska okänd, låt 
säga lekman, som hette Hur. De hjälptes åt i böneuthålligheten. Guds 
folk vann striden när bön och händer var sträckta mot Gud! Segern var 
GUDS. Mose stav kallas GUDS stav! 
     

Samma idag: Gud och Guds Ande skall göra det – det som skall göras.  
Vår uppgift är uthållighet i bön. 
 
Präster, pastorer och lekmän inbjudes till gemensam bön på Lärjungagår-
den! Hur längtar vi inte efter en tydligare väckelse, seger för Guds Rike, i 
kyrkor och samhälle! 
    
Välkomna från olika håll och sammanhang,  
enskilda och grupper! 
    
Var glada i hoppet... 
uthålliga i bönen!   
Rom 12:12 

Program 
 
09.30  Ankomst 

Enkel fika 
 
10.00  Inledning  

Guds Ord 
Lovsång och bön 
- Lars Nordblom 

 
10.30  Lyssna 

Herrens tilltal 
 
11.00  Vi delar med oss av våra böneämnen och BER 

 
12.30  Lunch 
 
 

 

13.30  Kort undervisning 
   - Björn Lenberg 

Gruppvis bön, med olika behov 
 
14.30   Gemensam bön för väckelse och 
   andlig förnyelse 
 
15.00  Kort mässa med förbön  

i kyrksalen. 
 
15.45  Fika innan hemresa 

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



   

 
 
 
 
 

Info 
 
Anmälan senast den 17 mars -   
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 17 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. 
 
 
 
 
Du är alltid välkommen till Lärjungagården!

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Helige Ande, 
låt nu ske! 

 
Böndag för väckelse 
i kyrka och samhälle 

 

 

Lärjungagården Torestorp 
Lördagen 25 mars 2023 

 
 

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

