
”Den kan vara dötrist och långtråkig och  

alldeles, alldeles underbar!”  

Välkommen till en helg där vi tillsammans 
kommer upptäcka vad bön egentligen är! 

Att be är att samarbeta med Gud så att Hans 
vilja kan ske och Hans rike ta plats såväl i 

som genom oss! 

14-16 Januari 2022 

Lördag 15 januari kl. 10.00-Söndag 16 januari kl. 10 har vi 
24/7 bön. 

Vi kommer att be för vår stad, samhälle förutom de saker 
som du själv har på hjärtat. Be också för det som vår för-
samling står i nu. 

Vi har ett bönerum som är iordningställt för detta under 
dygnet. Du kan anmäla dig på bönelistan som finns i kyr-
kan eller ring Camilla Davidsson 0702-557763, mail:  

camilla.davidsson01@gmail.com för att boka 1 eller 2 tim-
mar.  

Till samlingarna krävs ingen anmälan men vore bra att få 
en hint av hur många som kommer för att beräkna lunch 
och fika. Om du har några allergier, vänligen meddela det. 
Mail: bokningar@equmeniakyrkantoarp.se 

Vi tror att detta kommer bli en fantastisk helg och ser fram 
emot att få mötas inför Guds ansikte och få bli inspirerade 
för och av Bön! 

Har du frågor: kontakta Marcus Olson Mob: 0761-609179 

Equmeniakyrkan i Målsryd 



Fredag 14/1  

19.00   Maria Fagré talar. Fika 

 

Lördag 15/1 

10-12   Marcus Olson Light in the 
     darkness, fika 

12.00   Lunch (Obs! anmälan) 

13.30   Film + samtal. 

16.00   Bön, fika 

18.00   Marcus Olson, Lovsång, 
fika 

 

10.00-10.00 24/7 bönen/dygnet börjar 

    Lördag-Söndag 

Söndag 16/1 

10.00   Beatrice Edlund talar, 

11.30   Kyrkfika/kyrklunch 

13.00   Seminarie om Bön  

 

Välkomna till En fantastisk helg med Bön! 

Beatrice & Christian Edlund 

Beatrice och Christian he-
ter vi, bor utanför Nässjö 
och är nyblivna föräldrar 
till Josiah. Vi båda är utbil-
dade pastorer, brinner för 
bön, församling och lär-
ljungaträning! I Nässjö 
planterar vi församling och 
så är vi med i ledarteamet 
för 24-7 Prayer Sverige. Vi 
ser fram emot att komma 
till er och vi är väldigt förväntansfulla vad Gud vill göra!  

Maria Fagré  

Gift med Daniel och mamma till två 
tonårstjejer.  
Mångsysslare med särskilt hjärta för 
lovsång och pionjärt arbete.  
Grundare av Eklesia  husförsamlings-
nätverk och nationell ledare för 24-7 
Prayer Sverige. 

Marcus Olson 

Pastor &  föreläsare med ett stort hjärta 
för bön. Arbetar i Equmeniakyrkan i 
Toarp och som Riksevangelist i Equ-
meniakyrkan samt reser på fria kallelser 
när möjlighet ges. Har under åren fått  
betjäna, undervisa om bönens betydelse 
och hur spännande detta är.  Är också en del av arbetet 24-/ 
Prayer Sverige. 


