
ØSTJYLLAND: 
Tværkulturel medarbejder 
Johane Ettrup Brande
IKC-leder 
Peter Mikkelsen

TVÆRKULTURELT ARBEJDE
BED for medarbejderes indbyrdes 
samarbejde

BED om Guds vejledning, visdom og ledelse 
til medarbejdere og frivillige, og at vi alle må 
lære mere om Guds væsen gennem tværkul-
turelt arbejde

BED for samarbejdet mellem IM’s tværkul-
turelle arbejde og IM’s regioner og andre 
arbejdsgrene 

Samfundskonsulent 
Erik Empleo Dahl Hansen, Fyn
Tværkulturel medarbejder 
Wessam Mahrous Youssef, Aarhus

KONVERTITTER
BED for migrantmenighederne

TAK for friheden til mission

BED om beskyttelse af konvertitterne og 
Guds hjælp i deres vanskeligheder

TAK for væksten i Wessams arbejde 
blandt arabisktalende

BED om at Gud vil velsigne arbejdet og 
sende flere hjælpere i arbejdet

BED for de farsitalende konvertitter

Landsleder 
Krista Rosenlund Bellows
Fritidsmedarbejder 
Vagn M. Christensen, Silkeborg

FRIVILLIGE FÆLLESSKABER
BED for de fritidsansatte og 
om flere fritidsansatte

TAK for de fællesskaber der 
arbejder tværkulturelt

BED om at IM’ere lader sig bruge 
og at Gud kalder flere frivillige

BED om Guds velsignelse over det 
frivillige arbejde i IM’s region Nord, 
Syd og Midt, hvor der er få eller ingen 
lønnede medarbejdere

TAK og BED for Bibelcaféen i 
Bording Missionshus
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KØBENHAVN: 
IKC-leder 
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Tværkulturel medarbejder 
Majken Strømme Rokni

VERDENS FLYGTNINGE 
OG FORFULGTE KRISTNE
BED for verdens flygtninge. Bed om retfærdig-
hed og fred i verden

BED for somaliere i Danmark og overalt

BED for de kristne fra Iran, 
Afghanistan, Mellemøsten og Eritrea

BED for frygt & had- ideologierne 
i Danmark og verden

BED om fred i Mellemøsten 

BED for Anker Nielsens mission blandt tyrkere 

SØNDAG:
KØBENHAVN: 
Missionær 
Thomas Haugsted Høyer
Tværkulturel medarbejder 
Marie Munch Roager

FLYGTNINGE I DANMARK
BED for politikere og for 
medarbejderne i asylsystemet

BED om at flygtninge 
bliver taget imod af kristne

BED for de afviste flygtninge 
som bor i udrejsecentre 
og ikke kan rejse hjem

BED for indvandrere og migranter

BED for ensomme flygtninge og nydanskere

BED for asyl- og udrejsecentre

MANDAG:
KØBENHAVN: 
IKC-volontør 
Charlotte Nørgaard Madsen 

FRIVILLIGE I IKC
TAK og BED for flere frivillige 
og om kræfter og visdom

BED om at ikke-troende frivillige 
må møde Gud

BED for samtalerne med IKC’s elever

BED for de frivilliges blik for 
det enkelte menneske

IKC KØBENHAVN
BED for de mange fra Chile og Argentina 
som opholder sig kortvarigt i København

TIRSDAG:
ØSTJYLLAND: 
IKC-volontør 
Andreas Vejen Knudsen 
IKC-volontør 
Kirstine Marie Mosekjær Svinth

LEJRE
BED for tværkulturelle lejre 
og bibelcampings 

BED om, at nye kristne finder 
kristne fællesskaber at komme i 

BED om nye ledere blandt de nye kristne

IKC ØSTJYLLAND
BED for de mange thailændere 
som flytter til Danmark

BED for samarbejdet i alt det kirkelige 
tværkulturelle arbejde i Danmark

ONSDAG:


