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Mest läst på
varldenidag.se
just nu:

1

Tacksamhet
för Livets ords
30 år
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Pastor vill ge
stöd till orosdrabbad förort

3

15

Gemenskap
med Gud är
det viktiga

W

Sverigebön. Bilden av Umeå förändras – mer än bara björkar
Döda

Umeå har
blivit en
stad av bön
Storklubbar önskar förbön och jobb räddas
kvar efter böneaktioner. Det händer i Umeå –
staden där en rad livskraftiga böneinitiativ har
vuxit fram.
– Vi vill att Andens eld ska falla
över vår stad, säger prästen Erik
Holmlund som nu laddar för
Sverigebön den 6 juni.
Björkarnas stad, javisst. Men
Umeå är numera också bönernas
stad. Ett exempel är Sverigebönen
som på torsdag genomförs för
nionde året och hålls i svenskkyrkliga Västerslättskyrkan.
– Det blir en ekumenisk förbönsgudstjänst med mycket fri
bön, säger initiativtagaren, prästen Erik Holmlund och framhåller att samlingen har en allkristen karaktär.
– Ett år fick vi besök av en
grupp koreaner. Då var det tungotal i Västerslättskyrkan så att
taket nästan höll på att lyfta,
säger han och skrattar hjärtligt.
Men bönen den 6 juni är bara
ett av många böneinitiativ här
i Umeå. I ett charmigt tornhus,
inte långt från älvkanten, hålls

Drömmen
är att ha bön
dygnet runt
och året
runt.
Kristina Bergwall
Sandberg, en av
de ansvariga för
bönen i tornhuset

Jesusmanifestationen i Umeå den 20 maj anses vara
en frukt av de årliga böneveckorna.
Foto: Peter Lindegren, Svenska kyrkan

bön på torsdagskvällar. Dörren
till tornhuset finns inne på Café
Station – ett trendigt fikaställe,
ägt av pingstförsamlingen och
fullt med småpratande Umeåbor
denna onsdagskväll.
– Drömmen är att ha bön dygnet runt och året runt, säger
Kristina Bergwall Sandberg,
medlem i EFS och en av de ansvariga för tornbönen.

Med inspiration från bönerörelsen
24-7, startade hon och några vänner redan 1999 en årlig vecka med
dygnet runt-bön. Målet var att få
med sig hela Kristi kropp i bönen.
Och så blev det.
Sedan flera år ansvarar Umeå
kristna råd (UKR) för böneveckan som numera är två veckor
– en i januari och en i september.
Och veckorna har hög prioritet.
UKR:s egen ordförande Maggan
Sandman samordnar bönen som
har ett varierat upplägg. Vid höstveckan görs exempelvis strategiska bönepromenader, bland annat
runt sjukhuset, universitetet och
i olika stadsdelar.
Bland de trogna deltagarna finns
Maria Holmlund, diakon och ledamot i UKR:s planeringsgrupp.
– Vi brukar alltid se någon
frukt av dessa veckor, säger hon.
Som exempel på initiativ
framsprungna ur böneveckan
nämner hon den regionala
Jesusmanifestationen som i maj
hölls för andra året. Andra exempel är Lördagsbönen som hålls i
Frälsningsarmén samt det böneschema där stadens kyrkor aktivt
omsluter varandra i förbön.
Maria är upprymd och försöker
inte dölja sin entusiasm.
– Efter varje bönevecka brukar
jag känna att detta är något som
borde pågå hela året, säger hon
med en menande blick mot Böne
tornets representanter, Kristina
Bergwall Sandberg och Liza Sig
vardsson.
De båda kvinnorna brinner
för visionen om ett bönealtare
med ständig bön här i Björkarnas
stad.

Familjeannonser
Skicka text och foto,
minst 240 pixlar/tum,
(med adressuppgifter) till:

familj@varldenidag.se
Senast 4 arbetsdagar
före önskad införingsdag
måste vi ha din beställning.

Mitt på Rådhustorget radar de upp sig, några i Umeås växande skara av bedjare. Från vänster: Erik Holmlund, Sam-Ove Samuelsson, Kristina Bergwall Sandberg, Roland Laestander, Maria Holmlund och Liza Sigvardsson. Foto: Jonas Adolfsson

– Det skulle vara en plats där
man kan möta Gud personligt
men också ett ställe där man
ber för väckelse, säger Liza Sig
vardsson som tillhör församlingen Christ for People.

Bedjarna i Umeå berättar om olika
typer av bönesvar. Ett inträffade
2008 då Volvo vara nära ett beslut
om nedläggning av sin montering
här i Umeå.
– Vi tog tag i detta i bönen,
bland annat med en bönevand-

Vi följer
händelserna
i media och
ber för det
som är aktuellt i staden.
Sam-Ove, medlem i trosförsam
lingen Umeå
bibelcenter

ring runt Volvo. Och vi fick behålla monteringen, berättar Roland
Laestander, pingstvän och en av
ledarna för Lördagsbönen.

Han leder Lördagsbönen ihop med
bland annat Håkan Holm
lund,
pensionerad kyrkoherde, och
Sam-Ove Samuelsson.
– Vi följer händelserna i media
och ber för det som är aktuellt i
staden, förklarar Sam-Ove som är
medlem i trosförsamlingen Umeå
bibelcenter.

Just nu riktas nya hot mot den
viktiga Volvofabriken, och bönemotorn kommer att mullra på
nytt.
– Vi ska ta tag i det här igen,
säger Roland bestämt.

Han och Sam-Ove berättar att
de också har kontaktat en stor
idrottsförening i staden och erbjudit sig att vara deras förebedjare.
– De har tagit emot oss med
öppna armar. Vi är där en gång
i veckan under säsongen och får

då sitta i en fin loge och be, berättar de båda herrarna som redan
tycker sig ana bönesvar.
– Lagets sportsliga resultat har
gått bättre och vi har förstått att
även ekonomin är på väg uppåt.
Deras längtan är att bönen ska
sprida sig över norra Sverige.
I början av maj bjöd de därför
in bedjare till en samling med
namnet ”Bön för norra Sverige”.
Ingemar Helmner från Sverige
bönen var med som talare och
responsen var stor.

– Uppemot 150 personer kom
hit, berättar Roland Laestander
och vittnar om en fantastisk
bönedag.
Bönens ande har förvisso
kopplat ett grepp om Umeå och
troende från alla kyrkor möts i
bön som kanske aldrig förr. Nu
närmast väntar alltså torsdagens
nationaldagsbön.

Man frågar sig vad som ska bli
resultatet av allt detta bedjande?
– En väckelse över hela vår

stad, svarar Erik Holmlund blixtsnabbt och med ett stort leende.

De bedjande syskonen bara
instämmer och Erik fortsätter.
– Vi tror på en verklig stadsbrand, en Andens eld som ska få
betydelse för hela Umeåbygden.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson
@varldenidag.se

Det går också bra att
skicka din familjeannons
(bifoga ett foto om så
önskas med bra kvalitet) till:
Världen idag
Box 6420, 751 36 Uppsala.
Märk kuvertet
”Familjeannons”
Bifoga ett frankerat kuvert
om fotot önskas i retur!

