
Uke 16, 32, 37, 48. CRUX-huset. 
Tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, bo- 
og arbeidstrening etter endt soning eller behandling og arbeid med familie og pårørende 
Takk for at Crux Huset og aktivitetene fungerer med aktive deltakere og inspirerte ledere. 
Be for alle deltakere. 
Be om at de planlagte prosjektene lykkes. 
 
Uke 17, 33, 38, 49. Tromsøs barnehager, barneskoler og kristent arbeid blant barn. 
Be om beskyttelse for våre barn i barnehager og barneskoler. 
Be om at barna må oppleve trygghet og gode rammer i sin hverdag. 
Be om velsignelse over alle voksenpersoner som har ansvar for barna. 
Be om fremgang for alt kristent arbeid blant barn i Tromsø. 
 
Uke 18, 34, 39, 50. Amathea. 
Spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort. 
Be for kvinner, menn og par som er i kontakt med Amathea; 
at de blir møtt på en åpen, lyttende og anerkjennende måte, 
at møtet skal bringe håp og fremtid i en krevende livssituasjon, 
at veiledningen er slik at de er rustet til å ta ansvar og kunne stå for sine valg. 
Be om at Amathea blir anerkjent og verdsatt som en viktig instans innenfor forebyggende 
helse. 
 
Uke 19, 35, 40. 51, Byens innvandrere. 
Be om at de blir og opplever seg inkludert og får høre evangeliet. 
 

 
 

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

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 
4. Mos. 6: 24 – 26 

 
 

Bønnekalenderen utgis av KLT - Kristent Lederforum Tromsø. 
Bønneemnene er hentet inn ved direkte kontakt med de ulike instansene. 

KLT - Kristent Lederforum Tromsø. 
 
 
 

 
 
 
 

Bønnekalender 
for Tromsø 2020 

 
Be, så skal dere få. 

Let, så skal dere finne. 
Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 

For den som ber, han får, og den som leter, han finner, 
og den som banker på, skal det lukkes opp for. 

Matteus 7: 7 – 8. 
 
 
 
 

Velkommen til ”Sammen i lovsang og bønn for Tromsø”. 
 

Hver torsdag kl 07:00 – 07:45 i Formannskapssalen på Rådhuset. 
 

Første tirsdag hver måned kl 19:00 – 20:30 i Baptistkirka, Strandskillet 2 . 



Uke 4, 20, 28, 36. 52, Tromsø Kommune. 
Be om styrke og visdom for byens politiske og administrative ledelse. 
Be for økonomien og ressursforvaltningen så Tromsø kommune på best mulig vis ivaretar sine 
kjerneoppgaver til det beste for befolkningen. 
I etterkant av Fagereng-tragedien; be om at en slik hendelse aldri skjer igjen, at personer som 
kommer fra andre kulturer og land må ha det godt, trives her og oppleve et varmt og 
inkluderende samfunn. 
Be om at Tromsø må kunne bidra til å ivareta naturen og naturressurser på en bærekraftig 
måte, særlig med tanke på ivaretakelse av havet i nord. 

Uke 5, 21, 37, 53, Tromsøs kristne menigheter, deres ledere og Ordets forkynnere. 
Be om fremgang for, velsign og takk for alle våre kristne søsken i Tromsø. 
Be for styrke, god helse og beskyttelse  for alle kristne ledere i Tromsø. 
Be om stor frimodighet til de som forkynner Guds Ord. 
 

Uke 6, 22, 29, 38. Politiet. 
Politimesteren vil ha forbønn for: 
De ansatte og jobben de skal gjøre for byen vår. 
Menneskene politiet prøver å hjelpe.  
Samarbeidet mellom etatene. 
 

Uke 7, 23, 30, 39. UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
De er glad for å bli tatt med på bønnelista og ønsker fortsatt bønn for følgende tema: 
Om velsignelse over alle syke og deres familier, og takknemlighet for all behandling som gis 
på UNN. 
Om styrke og arbeidsglede for ansatte i deres ulike oppgaver. 
Om klokskap og mot til ledelsen. 
Be for alle møtene mellom mennesker på UNN. 
Be for  mennesker som ikke ser noen mening med livet og ikke ønsker å leve lenger, at alle kan 
bli sett og respektert å få den hjelp de trenger. Selvmord et økende problem i Tromsø. 
 

Uke 8, 24, 31, 40. Ungdomsskolene i Tromsø. 
Be om velsignelse over våre ungdomsskoler, lærere og elever. 
Takk Gud for at Han er nær med sin Ånd, at Han verner mot ulykker, ødeleggelser og at Gud 
gir hjelp til et godt miljø for læring og utvikling. 
 

Uke 9, 25, 32, 41. Statens Barnehus i Tromsø. 
Be om at: 
Barnehuset i Tromsø sammen med  politi, barneverntjenesten og helsevesen lykkes med å 
jobbe godt tverrfaglig til beste for barn som er utsatt for vold og overgrep. 
At alle bruker sine styrker og ressurser til å beskytte barn mot vold og overgrep. 
At barn som har opplevd vold og overgrep får hjelp til å bruke sine styrker og ressurser til å 
heles. 
 
 

Uke 10, 26, 35, 42. UIT – Norges Arktiske Universitet. 
Be om at UiT fortsatt skal være en drivkraft i nord.  
Be om UiT skal ha godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter.  
Be om UiT skal bidra til at FNs bærekraftmål nås. 
 
Uke 11, 27, 43, Krisesenteret for Tromsø og omegn – Tromsø kommune. 
Vi vil gjerne at dere ber om:  
At alle som utøver vold i nære relasjoner slutter med det. 
At samfunnet prioriterer høyt å gi hjelp til voldsutsatte og penger til flere ansatte på 
krisesenteret.  
At det blir lettere for voldsutsatte å få behandling hos psykolog, for eksempel gjennom et 
lavterskeltilbud. 
Be for alle som er og har vært i kontakt med krisesenteret enten som beboere eller 
dagbrukere. De aller fleste står i svært tøffe livsutfordringer. Be om styrke til å stå i disse 
utfordringene, og at ikke mister motet og håpet om en bedre framtid for seg og sine barn. 
 
Uke 12, 28, 44, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad. 
Ledelsen sier: ”Så fint at Kurbadet blir bedt for. Be spesielt for”:  
Våre pasienter, at de under oppholdet ved Kurbadet får hjelp og opplever bedring for sine 
helseproblemer og at de får ”verktøy” for å komme videre i hverdagen/livet. 
Våre ansatte – at de gir helhetlig rehabilitering som omfatter både den fysiske, sosiale, 
kognitive og eksistensielle dimensjon.    
 
Uke 13, 29, 33, 45. Sommerlyst ungdomsskole. 
Be om et miljø og en kultur som stimulerer til personlig og faglig vekst og utvikling.  
Be om at vårt fokus på mobbing må gi gode resultater, slik at elevene opplever frihet og 
trygghet i livene sine.  
Be om beskyttelse mot uventende og tragiske ulykker, dødsfall og trusler mot skolen.   
  

Uke 14, 30, 34, 46. Tromsø familievernkontor Bufetat, region nord.. 
Be om at barna må bli hørt, og at foreldrene ved samlivsbrudd må samarbeide til det beste for 
barna. 
Be for barn i familier med vold og store konflikter. 
Be om beskyttelse for familiene i Tromsø. 
 

Uke 15, 31, 36, 47. Sosialmedisinsk Senter. 
Et samarbeidsprosjekt mellom helse- og sosialtjeneste, med fokus på rus, psykiatri og 
fysioterapitjeneste. 
Be for byens bostedsløse.   
Be om at vi lykkes i å fange opp og gi hjelp til de som faller utenfor hjelpeapparatet.  
Be for gruppa under 18 år, at vi i samarbeid med politiet finner bedre løsninger enn 
straffeforfølgelse og at flere får hjelp til sinnemestring. 


