
Evangelisk Alliance  

Bedeuge i Silkeborg  

den 7. - 13. januar 2019 

Mandag  
7. jan kl. 19.00  

Sted  Borgerkirken,  Kastaniehøjvej 4  

Indleder Lars Pugh, præst i Silkeborg Frikirke 

Tirsdag  
8. jan kl. 19.00  

Sted Kirken ved Søerne, Nylandsvej 72 

Indleder Per Rasmussen, præst i Silkeborg Kirke 

Onsdag  
9. jan kl. 14.30  

Sted Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17 (e$ermiddagsmøde) 

Indleder Johannes Cramer, formand for Alderslyst Indre Mission 

Onsdag 
9. jan kl. 19.00 

Sted Silkeborg Frikirke, Thrigesvej 16  

Indleder Ruth Worm, fri.dsforkynder i Indre Mission 

Torsdag  
10. jan kl. 17.00  

Sted 

Silkeborg Oasekirke,  Frichsvej 2 (Spaghe/bøn) 

Velkommen .l både børn og voksne. Afslu3es med spisning. 

Indleder Peter Sode Jensen, præst i Silkeborg Oasekirke 

Fredag  
11. jan kl. 19.00  

Sted Hjørnestenen,  Amaliegade 6  (I samarbejde med Retro) 

Indleder Chris.an Tychsen, præst i Silkeborg Frikirke 

Lørdag  
12. jan kl. 10.00 

Sted Luthersk Mission, Nylandsvej 72 (Bøn og Brunch) 

Indleder Henri Jensen, missionær i Silkeborg Indre Mission 

Søndag  
13. jan kl. 19.00 

Sted Silkeborg Kirke, Tovet 10E (Afslutningsgudstjeneste) 

Indleder Isak Vatne Rasmussen, formand for Luthersk Mission 

Igen i år har vi den fornøjelse at indbyde �l at starte året med fælles bøn rundt omkring i 
kirker og missionshuse i Silkeborg. Bedeugens tema i år er "Åndeligt venskab" og udfolder 
betydningen af at have nogen at følges med i sin trosvandring. 
Vi håber, du har lyst �l at deltage og sammen med os udforske de"e vig�ge tema i en 
ramme af bøn og �lbedelse. 

Vel mødt! 
På vegne af Evangelisk Alliance-gruppen i Silkeborg 
Lars Pugh, præst i Silkeborg Frikirke 

Se www.evangeliskalliance.dk for at se mere om temaet og hente bedetekster.  
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I bedeugen i år opfordres alle i de deltagende kirker og menigheder .l at tage del fælles 

bøn for vor by. 

Brug nogle øjeblikke hver dag, dér hvor du nu befinder dig, .l at bede for dagens bede-

emner (nedenfor) og vær således med .l at favne hele kommunen og vore medborgere i 

bøn. 

Dato Bedeemner: 

Ma. 07.01. 

Borgmesteren og byrådspoli.kerne i Silkeborg kommune, de offentligt 

ansa3e i kommunens forvaltning, på sygehuset, i social- og sundhedssek-

toren, poli.et og arresten. 

Ti. 08.01. 

Kommunens vuggestuer og børnehaver, folkeskoler, friskoler og special-

skoler - pædagoger, lærere, børn og elever. 

On. 09.01. 

Uddannelsessteder -  gymnasium og HF, erhvervsskolerne, sygeplejesko-

le, SOSU-skole, seminarium - lærere og studerende. 

To. 10.01. 

 

Kommunens erhvervsliv - arbejdspladser, virksomheder og forretninger - 

ejere, ledere og ansa3e. 

Fr. 11.01. 

Kommunens borgere, især de syge, de socialt udsa3e, hjemløse, flygtnin-

ge og indvandrere. 

Lø. 12.01 

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg. Andre frivilligorganisa.oner, der 

arbejder .l gavn for samfundets svageste. Byens spejdere og idrætsorga-

nisa.oner - ledere og deltagere.  

Sø. 13.01 

Kirkerne: folke- og frikirker, missionsforeninger. Bed om, at evangeliet må 

høres, og Kris. kærlighed må sæ3e spor i byen ud fra vore kirker. 

Lokale bedeemner - Silkeborg  

Se www.evangeliskalliance.dk for at se mere om temaet og hente bedetekster.  
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