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 Julhelgen 
Be att julhelgen kan bli en gemenskapens och glädjens helg för alla. Under julhelgen arrangeras 
många aktiviteter i kyrkor för ingen ska behöva sitt ensam. Det, som för de allra flesta, är något 
trevligt att se fram emot, är för andra en av årets jobbigaste helger. Öppna kyrkor och öppna hem 
kan avhjälpa en del av denna ensamhet.  
Men Julen är också en helg då många kyrkor fylls av människor som vill höra om Jesus och få sjunga 
kända sånger och psalmer. Ett tillfälle då ett tydligt budskap om Jesus som kom för att bli hela 
världens Frälsare kan nå ut. /Roland Lövgren 
 

 Råslätts församlingsgemenskap 
Råslätts församlingsgemenskap är en mångkulturell församling i förorten Råslätt i Jönköping. Vi är ca 
120 medlemmar från ett tiotal olika länder.  Vi har ett omfattande arbete bland barn och ungdomar 
på området, med scoutarbete, tonårsarbete och en fritidsgård som vi bedriver på helgerna. Vi driver 
en förskola och en secondhandverksamhet. Vi vill vara en levande gemenskap som mitt i vardagen 
får ljus och salt och ett uttryck för Guds rike. /Håkan Karlsson, pastor 
 

 Nya Jerusalem internationella församling 
Nya Jerusalem internationella församling i Örebro startades för två år sedan. Vi är en internationell 
församling med 6 olika nationaliteter och vår vision är att forma Kristi lärjungar som kan tjäna Gud, 
tjäna människor och varandra, var och en med den nådegåva han/hon har fått, som goda förvaltare 
av Guds nåd i dess många former (1 Petrusbrevet 4:10).  
Våra planer för det kommande året är att evangelisera samt vara en församling där alla känner sig 
hemma oavsett bakgrund, hudfärg, sociala status och där tro och kärlek får mogna, uttryckas och 
upplevas. /Fleury Ndongozi, församlingsplanterare 
 

Be och tacka för: 
Julhelgen 

 Be för alla ensamma vuxna och för alla barn som firar jul i en otrygg miljö. 

 Be om att många öppna kyrkor och öppna hem kan bli en positiv upplevelse för de som 
annars skulle sitta ensamma. 

 Be om att budskapet om Jesus som världens Frälsare kan beröra och ge tro. 
 
Jönköping 

 Arbetet och relationerna bland alla ungdomar vi möter att vi får förmedla hopp 

 Mötet med människor som lever i utsatta situationer, speciellt ensamstående mammor. 

 Att vi skulle få se fler människor komma till tro och bli Jesu efterföljare.  
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 Örebro 

 Tacka Gud för den tjänsten vår församling står för och be för andlig tillväxt samt att antal 
medlemmar ökar. 

 Be för väckelse i Örebro, enighet i Kristi kropp och de evangelisationskampanjer vi kommer 
att fortsätta med under det kommande året 

 
Annat viktigt 

 Forsätt att be för Framtidsgruppen och EFKs styrelse i deras viktiga arbete med Omtaget. 
 


