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Uke Bønneemner fra Tema 

 
3,13,23,41 
 

UiT Norges Arktiske 
universitet 

Takk for våre 15.000 studenter og 3.000 ansatte. De er umistelige!  
Be om at styret tar det riktige valget vedr kirkelige utdanninger. Be for 
implementering av fusjonsprosess med Harstad og Narvik. Be for nye 
prosjekter; Nytt MH-bygg, og for plassering av museet. Be at vi bygger 
nord! At studentene velger UiT, at vi gir folk relevant utdanning 
 

4,14,24,42 ”Huset” - 
oppfølgingssenter for 
tidligere innsatte og 
rusmisbrukere 

Takk for gode medarbeidere med viktig kompetanse. Takk for deltakere 

som har fått husrom og arbeidsplass. Takk for viktig måltidsfelleskap. Be at 

vi må finne rett person til å være daglig leder. For 

«Mobiliseringsprosjektet»; at deltakere må få styrket motivasjon, og finne 
arbeidsplass/aktivisering. Om friske og stabile inntekter.  

5,15,25,43 Amathea 
veiledningstjeneste for 
gravide 

Be at vårt forebyggende helsearbeid om seksuell helse for asylkvinner- og 
menn skal gi kunnskap om seksuelle rettigheter og plikter med bakgrunn i 
menneskerettighetene. 
Be at vårt arbeid rettet mot samisk- og minoritetsungdom i nord blir 
videreført og utviklet. 
Be at de som har behov for helsetjenesten vår blir kjent med tilbudet og 
lett kan ta kontakt. 
 

6,16,34,44 Tromsø 
familievernkontor 

Takk for at familievernet i Norge har fått økt bevilgninger og at det i dag 
ikke er ventetid på samtaler i Tromsø.  
Be om at barna i større grad må bli hørt i viktige saker som angår dem i 
familien, også ved samlivsbrudd.  
 

7,17,35,45 Sosialmedisinsk senter 
 

Takk for at vi har fått på plass et Oppsøkende Team, og når nye brukere. 
Takk for Gatejuristen som gir verdifull hjelp i krevende prosesser. Takk for 
et stadig bedre samarbeidsklima mellom beslekta virksomheter og 
konkret samordning av tilbud. 

Be om klokskap og kreativitet hos beslutningstakere slik at vi fortsatt kan 

finne andre veier enn det tradisjonelle hjelpeapparatet, og sikre en bredde 

i tilbud og tilnærminger. Be for gruppa under 18 år; at vi i samarbeid med 

politiet finner bedre løsninger enn straffeforfølgelse. Be for byens 

bostedsløse (personer som «går på legd», etter samlivsbrudd, 
barnefamilier) 

8,18,36,46 Tromsø kommune Vi takker og ber for solidaritets- og fredsbyen Tromsø – «sammen for et 
varmt og livskraftig samfunn!»  
 
Be for verdens fred. 
Be om at vi som bor her kan være inkluderende. At vi tar vare på 
hverandre og alle nye som kommer til byen vår 
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9,19,37,47 Tromsø politihus Be for de ansatte i jobben de skal gjøre for byen vår 
Be for de menneskene vi prøver å hjelpe 
Be for samarbeid mellom etater; Mange av de samfunnsproblemene 
politiet er satt til å løse, kan ikke løses av en etat alene. 

10,20,38,48 Sommerlyst 
ungdomsskole 

Ny Vi takker og ber for den nye skolen, om en god prosess med flytting og 
tilpasning for alle i skolemiljøet 

    Be for inkludering av nye elever, spesielt dem som er ny i Norge  
      God læring for et godt liv for alle 

 
11,21,39,49 Barnehuset i Tromsø 

 
Be for de som får mistanke om barn som lever under vold/overgrep, at de 
melder fra 

 At barnehusene sikres kapasitet til å ivareta de barn som henvises til dem. 
 

12,22,40,50 Universitetssykehuset i 
Nord-Norge (UNN) 

Takk for utbygginger som gir bedre pasienthjelp 
Takk for de 6000 ansatte og deres innsats 
Be for videre utbyggingsperiode 
Be om at UNN kan nå målene for behandling av kreftpasienter 

 
   

 

 
 
 

Herren velsigne og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!  

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 


