Bøn for Aglows mandater
• At genoprette relationen
mellem mand og kvinde,
sådan som Gud fra begyndelsen har tænkt.

Bøn for adopterede lande
og grupper
De enkelte Aglowgrupper påtager sig at bede
for andre grupper i Danmark samt for fremme af Aglows aktiviteter i et eller flere lande
verden over.

Aglowbøn er …

Gruppen forsøger at holde sig à jour med,
hvordan det går i de adopterede grupper og
beder ind i specielle behov.

• At række ud til det muslimske folk og oplyse om de
grundlæggende teologiske
forskelle mellem islam og
kristendom. Se særskilt fol-

På samme måde med de adopterede lande:
Man følger med i, hvad der sker i landene, og
hvordan det går med Aglowgrupperne i disse
lande, så man kan bede informeret ind i de
behov, der opstår.

•

bøn for verden

•

bøn for Danmark

• bøn for din by …
		
og for dig og dine

der Bøn for muslimer.

• bøn for Aglows mandater
• At støtte Israel og det jødiske folk, og at oplyse kirken
om Guds planer og formål
for det folk, som Han kalder sin øjesten. Se særskilt
folder Bøn for Israel.

Issakars mænd (1. Krøn.12:33)

forstod at tolke tidens tegn. Gud kalder mænd
i Aglow til at bede med guddommelig autoritet
om, at Guds Rige må indtage denne verdens
riger.
Aglowmænd kan tilmelde sig dette særlige
bønnefokus på www.aglow.org, hvor der findes
specifikke bedeemner på dette område. Aglow
Internationals månedlige bedebrev omfattet
også sådanne emner.

• bøn for adopterede lande
og grupper
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Aglow er en international tværkirkelig bevægelse af kvinder og mænd. Aglow startede i Seattle,
USA, i 1967 og har siden bredt sig til ca. 170
nationer verden over.

Hver måned modtager Aglow grupperne i
Danmark en mail med bedeemner udarbejdet af
Bedehus Danmark. Disse findes også på www.
bedehus.dk

Det er også vigtigt at bede for det nære:
for vores egen by, for bystyret, for de lokale
myndigheder og ledere indenfor alle samfundsområder.

Aglow er således også et verdensomspændende
netværk af bedende. Når vi beder i enhed, har
vores bønner særlig kraft.

Kirker og kristne organisationer landet over beder ud fra disse emner. Man kan bede indviduelt
eller på nærmere bestemte tidspunkter. Bedehus Danmark har udarbejdet et skema og tildelt
hver kirke/organisation et døgn på måneden,
som deles op time for time, så alle døgnets timer
forsøges dækket i bøn.

En måde at gøre det på er at gå bønnevandring
til vigtige områder af vores by. I København går
en gruppe kvinder en gang om måneden rundt
og beder på strategiske steder for landets ledere inden for forskellige samfundsområder. Der
bedes i hovedstaden i dens egenskab af hoved
for landet.

Aglow International udsender i begyndelsen af
hver måned en mail med forslag til bedeemner
for den kommende måned.
Disse bedeemner sendes videre ud til de lokale
grupper i de enkelte nationer til inspiration,
når Aglowkvinder og -mænd mødes til bøn eller
beder individuelt.
Således bedes der i Aglowregi over hele verden
for hele verden!

I Aglow beder vi den 2. mandag i hver måned i
Bedehus Danmark regi.

se særskilt folder Bøn for hovedstæder

Men vi skal selvfølgelig også bede for Aglow: for
nationalbestyrelsen og bestyrelse og medarbejdere i vores lokale gruppe. Vi skal bede for vores
møder og arrangementer, for lovsangere, talere
og alle i tjeneste, for sammenhold og glæde i
tjenesten …
og endelig skal vi huske sammen at bede for
hver enkelt af os og for vores familier. Selv om
der måske ikke nødvendigvis er et påtrængende
bedebehov, kan det være godt at velsigne hinanden.

