Uke 1,11,21,31,41,51
- Con Calore
- vedlikehold av kirken
- Konfirmantene
Vi ber om at nye mennesker skal komme til,
som kan lede, spille og lede lovsang i
gudstjenesten.

Uke 2,12,22,32,42,52
- Sprell Levende
- at vi skal nå nye mennesker
Vi ber om at yngre mennesker skal slutte
seg til fellesskapet.

Uke 3,13,23,33,43
- Oslofjord Folkehøgskole
- menighetens trosopplæringsplan
- generalsekretær og Hovedstyre i Det
norske baptistsamfunn
- BID 2022 komiteen
Vi ber om at vi som enkeltmennesker og
som menighet får være til velsignelse for
mennesker rundt oss.

Uke 4,14,24,34,44
- våre nabomenigheter:
Bærum Frikirke
Bærum Misjonskirke
Jar Menighet
International Baptist Church
- «Thank God, It’s Friday»
(Ungdomsklubben)
- Arbeidet blant farsi-talende i Bærum og
omegn
Vi ber om å få se mer empati, varme og
ekte omsorg for mennesker i Bærum og
omegn.

Uke 5,15,25,35,45
- Messekomiteen
- pastorene og lederne i baptistmenighetene
i Norge
Vi ber for menighetens økonomi og et nytt
engasjement i givertjenesten.

Uke 6,16,26, 36,46
- Bibelgruppene
- Sandom retreatsenter
- omsorgsgruppe
- misjonsarbeidet i Izmir
Vi ber for de som er syke, de som har
det tungt, og de som trenger hjelp.

Uke 7,17,27,37,47
- Formiddagstreffet
- Høyskolen for Ledelse og Teologi
- Helsehuset i Burundi
Vi ber om at opplevelsen av fellesskap
og samhørighet i menigheten skal
styrkes, også mellom generasjonene.

Uke 8,18,28,38,48
Vi ber for:
- Søndagsskolen m/ ledere
- oppfølgingen av NAMU-arbeidet
Vi ber om at alle skal få oppleve at de
kan bidra på sin måte til fellesskapet, og
at vi skal ta imot hverandres bidrag.

Uke 9,19,29,39,49
Vi ber for:
- Møteverter, hus komiteen
og alle med praktiske oppgaver
- musikere
- Gudstjenesteledere
Vi ber om at vi skal ha en kultur som
preges av at vi snakker godt om
hverandre, løfter hverandre opp og gir
hverandre positiv oppmerksomhet.

Uke 10,20,30,40,50
Vi ber for:
- Menighetsrådet
- Menighetens økonomi
Vi ber om at menigheten skal være et sted
som er preget av Jesus, og at ethvert møte
med menigheten blir et møte med Jesus.
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