
BED for Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde: Tak og bed for de tværkulturelle 
kristne sommerlejre som IM er involveret 
i: Hørby, Hjallerup, Hestlund, Børkop, Lø-
gumkloster og Hillerød. 

BED for samarbejdet mellem alle de invol-
verede og for deltagernes udbytte.
 
BED for leder af Internationalt Kristent 
Center i Aarhus, Peter Mikkelsen

BED om, at vi må se de mennesker, vi 
møder med den værdi Gud har skabt dem 
med.

BED om visdom til at varetage alle de 
personlige historier og forskellige menne-
sker, vi møder på bedst mulig måde.

BED for tværkulturel medarbejder i region 
Aarhus, Johane Ettrup Larsen

TAK for IKC, de frivillige der og i kirkerne 
og fællesskaberne i Aarhus, som tænker 
tværkulturelt.

BED om, at Gud må kalde på flere til 
tværkulturelt arbejde i Aarhusområdet og 
udruste alle dem, han allerede bruger til 
at række ud.

BED for asylansøgere om tro, håb og kær-
lighed i en vanskelig tid og om nyt mod 
for dem, der har mistet modet.

BED for kristne og andre asylansøgere, 
der har fået afslag på asyl og som ikke 
kan rejse hjem, fordi de risikerer forfølgel-
se eller at blive dræbt.

BED for tværkulturel medarbejder i 
Region Aarhus, Wessam Mahrous Youssef

BED for kristne konvertitter i Danmark og 
de vanskeligheder, de står over for, når de 
kommer til at kende Jesus.

BED for den nye generation af nydanske 
kristne iranerne, arabere, eritreere og an-
dre. Bed om ledere blandt dem.

BED for de ideologier, der spreder frygt og 
had i samfundet.

BED for fred i Mellemøsten.

BED for underviser i IKC i Aarhus, 
Kamal Sulaiman Wolokhane 

TAK for fællesskabet i IKC, som giver 
mening i livet og hjælper mig og andre til 
ikke at være ensomme.

BED om, at vi må hjælpe de nye i Dan-
mark til at blive integreret i samfundet.

TAK fordi evangeliet nåede os. Bed om, 
at vi må være næste for dem, Gud sender 
på vores vej.

TAK for de lønnede og fritidsansatte og 
frivillige i Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde. 

BED om flere fritidsansatte til Indre 
Missions Tværkulturelle Arbejde.

BED for de flygtninge, der har fået op-
holdstilladelse, om deres integration i 
samfunds- og kirkeliv.

TAK for, at der er så stor længsel efter 
Guds Ord hos flygtninge og asylansøgere.

TAK for deres vidnesbyrd over for både 
landsmænd og ”gammeldanskere” og bed 
om beskyttelse mod chikane og overgreb.

BED om visdom og retsindighed hos politi-
ske beslutningstagere.

BED om tilgivelse for det danske folk, 
den danske kirke og den danske regering, 
hvor vi fejler i at byde den trængende, de 
ensomme, de flygtende og de nye i landet 
velkommen. 

BED om, at tyrkerne må høre evangeliet. 
Bed for mission blandt danske tyrkere og 
for evangelist Anker Nielsen.
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BED for verdens flygtninge, fordrevne og for-
fulgte. Tak, fordi mange af dem bringer evan-
geliet med sig og forkynder det for andre.

BED om redning og sikkerhed for de 65 millio-
ner mennesker på flugt fra deres hjem.

TAK og bed for retfærdighed og fred i verden. 

BED for leder af Internationalt Kristent 
Center i København, Anders Graversen

TAK for at frivillige og folk fra hele verden i 
bogstavelig forstand finder vej til IKC.

TAK for mange og gode muligheder for at for-
tælle om Kristus - livets lys, som blev sendt til 
verden, for at skinne i mørket til frelse.

BED om fysisk, psykisk og åndelig beskyttel-
se for alle medarbejdere og frivillige i IMTA.

BED for tværkulturel medarbejder i IKC 
København, Majken Rokni

TAK for at vi hjælper hundredvis af menne-
sker med deres første skridt i Danmark.

BED om, at vi må bruge den dyrebare tid 
rigtigt, så Gud bliver ophøjet i vores liv og i 
deres.

PRIS Gud for hans almagt og visdom, at han 
har en plan med alle vore liv. Og at han fører 
sin plan ud på fantastisk vis.

SØNDAG:
BED for flygtninge, asylansøgere, migrantar-
bejdere og indvandrere i Danmark. 

BED om, at evangeliet må nå dem. 

BED om, at de må finde et hjem og få et liv i 
et retfærdigt og trygt samfund.
 
TAK og bed for migrantmenighederne, deres 
arbejde og om god kontakt mellem dem og 
dansk kirkeliv.

BED for tværkulturel medarbejder i IKC Kø-
benhavn, Stella Skov Meldgaard

TAK for hver eneste mulighed for at trøste 
mennesker i nød med trøsten fra Gud.

BED for, at det må lykkes at oplære iranere 
og afghanere til at være gode bibelgruppele-
dere og forbedere.

BED for Stellas engagement i Pakistan, hvor 
hun via Skype har bibelundervisning for kvin-
der og børn.

BED for missionær med tværkulturelle opga-
ver, Thomas Høyer

TAK for vores gode kår for mission: friheden 
til at udøve diakoni og forkyndelse, de man-
ge ressourcer afsat hertil og frugten heraf.

TAK for, at Guds Ånd virker omvendelse og 
tro blandt mange fra Iran, Afghanistan og 
andre lande.

MANDAG:
BED for tværkulturelt kirkeligt arbejde i 
Danmark og for godt samarbejde.

BED for Indre Missions Tværkulturelle Ar-
bejde: at IM’ere må lade sig bruge til at nå 
flygtninge og nydanskere med evangeliet.

BED for Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde: om Guds velsignelse til det tvær-
kulturelle arbejde, som IM’ere er med i.

BED for volontør ved IKC København, 
Stine Falden Offersgaard

TAK for alle dem, Gud sender til arbejdet 
i IKC. Bed om, at de må se mere af Gud 
gennem arbejdet, så de kan få del i det 
fantastiske håb, vi har. 

TAK for, at vi er i Kristus og beskyttes 
både åndelig og fysisk af ham. 

BED om, at hans kærlighed må fylde os 
hver dag. Bed om frimodighed til at dele 
evangeliets rigdom og håbet med menne-
sker omkring os. 

BED for volontør ved IKC København, 
Martine Andersen

TAK for, at Gud viser sig som Lyset og 
Håbet for det folk der bor i mørket. 

BED om, at flygtninge må modtage Guds 
fred i hjertet, og bed om helbredelse af 
sår på sjælen og kroppen.

TIRSDAG:
BED for Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde: om visdom og kræfter til de frivil-
lige og deres arbejdsopgaver.

BED for Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde: om at Gud vil kalde flere til at 
engagere sig.

BED for tværkulturel konsulent i region 
Nord, Cecilie Sønderby Christensen

BED for, at de frivillige må få styrke, kær-
lighed, udholdenhed og kreativitet i deres 
tværkulturelle tjeneste.

TAK for de mange nydanskere, som tager 
imod Guds gave gennem dåben.

BED for de flygtninge som mangler et 
kristent fællesskab.

BED for landsleder i IM’s Tværkulturelle 
Arbejde, Krista Rosenlund Bellows

TAK for velsignelserne i det tværkulturelle 
arbejde.

BED om visdom til beslutninger og prio-
riteringer.

TAK og bed for samarbejdet mellem 
tværkulturelt arbejde og Indre Missions 
øvrige arbejde i regionerne. 

ONSDAG:


