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Var med som församling 
redan nu i bönearbetet 
inför Torp 2023!

Vi skulle vilja uppmuntra enskilda församlingar att 
hänga på redan nu under förberedelserna inför 
Torp. Vi tror Gud talat till oss att 2023 kommer bli 
ett speciellt år där bönen, förbönen kommer vara 
viktigare än någosin. 

Att engagera sig som församling ger:
•  Möjlighet att tränas tillsammans i att be för 
   sammanhang
• Uppmuntran att få sammansvetsa sig på 
   hemmaplan
•  Förbereda sig inför konferensen
•  Dela bönen gemensamt med hela rörelsen 
•  Lära sig att gemensamt lyssna in Guds röst

Områden där du och jag behövs kommer här:
• 24/7 bön - Kan ni redan inför veckan ta ansvar för 
en timme eller fler under konferensen? Kommer länk 
inom kort på Torps hemsida!
• Personlig förbön - om ni har personlig förbön 
på hemmaplan kanske ni kan lova ett möte under 
konferensen då ni finns med och ber i ladan?
• Tonårskonferensen - Har ett eget förbönsteam 
som även skulle må bra av att stärkas upp med 
församlingar. Är du ungdomsledare och redan på 
plats med ett gäng? Kanske kan du finnas med i 
förbönen ett eller fler möten?
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• Kalas, Schwung, Diggit och Småbarnssång - Vi hade gärna 
sett minst ett par som är med på samlingarna i bakgrunden och ber 
för det Gud gör bland barnen. Så har du ett hjärta för våra mindre 
människor får du hemskt gärna finnas med i detta arbetet. 
• Örat - Det finns ett etablerat själavårdsarbete under konferensen 
och vi kopplar gärna ihop dig som är erfaren själavårdare med 
teamet för möjlighet att betjäna i detta. 
Utöver dessa tillfällen att vara med och betjäna i bön. ser vi självklart 
fram emot massor av möjligheter att får möta Gud i bön och tillbedjan 
tillsammans på Torp 2023!

Vill ni som församling engagera er eller  
om ni behöver ni lokalt stöd på hemmap-
lan kring bönen, så finns resurser att ta 
del av, vänligen ta kontakt med Torps 
böneansvarig: emma.axklo@gmail.com


