Bønne netværk i de Nordiske lande forenes i bøn det kommende år.
Som nationer, hvis flag alle er korsmærket, har vi en samhørighed. De nordiske nationer har et fælles
kristent fundament og et fælles kald til verdensmission. Nu er det tid at se fundamentet genoprettet, vores
nationer forvandlet og kaldet til mission fornyet i Norden!
I september 2020 afsluttede Sverige et år med daglig bøn, hvor kirker, organisationer og netværk gik
sammen om at bede for Sverige. Ledelsen af "Sverigebönen" og "Sverige 365" kom frem til, at næste skridt
måtte være at forene de Nordiske lande i den samme bestræbelse. Sverige har derfor inviteret bønnenetværk i de andre Nordiske lande til at deltage i endnu et år med daglig bøn. Responsen har været positiv,
og vi tager nu dette skridt i enhed og i bøn for at fremme Guds planer og Hans formål.
Siden Kjell Sjöberg proklamerede visionen om "hellige vikinger", der ville bringe Guds kærlighed og sandhed
til Europa i 1980'erne, har forbedere i de Nordiske lande mødtes hen over grænserne for at søge Gud for
hans veje. I 2015 blev "The Nordic Summit" afholdt i Stockholm på initiativ af ICCC og ”Sverigebönen” m.fl.
og konferencen tog nogle af de temaer op, som Kjell Sjöberg bar gennem hele hans tjeneste.
Da John Mulinde fra Uganda besøgte Sverige og Norge, så han i en vision et net bredt ud over Norden. Hver
knude i nettet repræsenterede en bønnesamling, og nettet blev derefter forvandlet til et høst-net til den
store høst i de nordiske lande. Derefter gik disse ud i Europa med evangeliet og Herrens ild.
Vi tror, at de Nordiske nationer har en rolle at spille, både i og uden for Europa. Vi er frie nationer, der er
blevet et tilflugtssted, et fristed i vanskelige tider, og vores bøn er, at vores hjerter må smelte sammen og
slå med Guds hjerteslag for verden. Da vi er brødre og søstre vil vi også gå som familie bringe evangeliet til
jordens ender. Nu er det tid for Kirken at komme sammen i enhed og bede om, at vækkelsens ild igen må
brænde iblandt os.
Dag og nat vil en bønnekæde gå fra den ene nation til den anden. Sverige starter på mandage, Norge følger
efter på tirsdage, Island på onsdage, Finland på torsdage, Danmark på fredage, Shetland, Orkney og
Caithness på lørdage og Færøerne på søndage.
Læs mere på www.nordic365.org, hvor du registrerer din time i bøn hver fredag, hvor Danmark har ansvar
for 24 timer, og også finde bønne-emner for Danmark. Du kan desuden følge Nordic 365 på Facebook.
Vær med til at bede for og med de nordiske lande hver fredag i det næste år. (okt. 2020 – okt. 2021)

