Bedeliste – ELM – 2021 (bedeugen 10. januar til 17. januar 2021)
Dag 1:

For den svære situation, som vi alle står i midt i coronaens hærgen; for de syge, de
sårbare og de ængstelige og ensomme
For de troende, at de må blive bevaret og vokse i troen
For de kristne skoler
Skjern ELM
ELM kirken i København
For Missions- og Netværksmedarbejder Søs Kjøller
For Ungdomssekretær Chris Rasmussen
For børne- og juniorarbejdet i ELM

Dag 2:

For Ordets forkyndelse i ELM-fællesskaberne
At det fortsat må kunne lykkes for os i ELM at tage os godt af hinanden i
fællesskaberne midt i, at coronaen tager så meget fra os
For alle kristne hjem
For kristne bosteder for handicappede
For ELM i Rø
For ELM i Åkirkeby
For Landssekretær Peder Ø. Jensen.
For Ungdomssekretær Milka Koefoed-Jespersen
For de unge, der skal finde deres vej i livet og for deres tro og trosvandring
For Den Kristne bogbutik i Rønne, og de frivillige der

Dag 3:

For alle kristne i Danmark, at de må være lys og salt, der hvor de er og lever; at vi
ELM’ere må kunne være lys og salt også midt i en coronatid
For biblens plads i vores liv og i familiernes hverdag og liv med hinanden
For forældre, der står med opdrager- og oplæringsansvar
For ELM i Allinge
For ELM på Østbornholm
For ELM-konsulent Frank Risbjerg Kristensen
1

For missionsarbejdet i Piura i Peru
For de nye i troen, at de må blive bevaret
For de ensomme

Dag 4:

For alle kristne på deres arbejdspladser
For hverdagene midt i en coronatid; at vi må kunne bruge mulighederne og
omstændighederne bedst muligt og håndtere udfordringerne
For børnene, der vokser op – at Gud må give dem troens gave/bevare dem i troen
For alle der har ansvar og opgaver i vores menigheder
For ELU (i Tange, i København og på Bornholm)
For Regnskabs- og Informationsmedarbejder Anita Bech
For vores givertjeneste og for ELM’s økonomi
For kirken i Peru og dens ledere
For dem, som tvivler og/eller er i anfægtelser

Dag 5:

For forfulgte kristne og dem, som lever steder, hvor de ikke kan bekende deres tro
For de ufødte børn
For dem, som snart skal dø
For dem, der er på flugt
For ELM i Midtjylland
For ELM i Århus
For missionssekretær Helene Koefoed-Jespersen
For Familien Olsen, som er på vej til Peru i missionærtjeneste
At Gud må kalde til tjeneste og at Gud må udruste til tjeneste
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