
 
 
 

         

Res dig, stråla i ljus! 
Ditt ljus är här, Herrens härlighet går 
upp över dig. Jes 60:1 BÖNEDAG FÖR SKOLAN 

INBJUDAN TILL EN BÖNEDAG FÖR SVENSK SKOLA I NORRKÖPING 
LÖRDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2019 
Tiden är nu inne för en allkristen folkrörelse i den svenska skolan. Med den klara målsättningen att 
beröra och påverka hela det svenska skolväsendet inbjuder vi dig att delta under vår bönedag i 
församlingen Agapes lokaler (Folkborgsvägen 19, Norrköping).  

Bakgrund  
Skolan vilar, sen starten av den första skolan i Norden, Lunds katedralskola från 1085, stadigt på 
kristen grund. Teoretiskt gör den fortfarande det genom de teser läroplanens portalparagraf slår fast; 
en skola baserad på kristen etik och västerländsk humanism. 

Tyvärr har den kristna etiken successivt smusslats ut ur skolan, samtidigt som sekulärhumanismen 
fått tolkningsföreträde. Frågan gäller idag inte bara om de kristna friskolorna ska få vara kvar eller 
inte, utan om svensk skola ska stå på beprövad kristen etik och klassisk allsidig humanism eller om 
den ska vara underställd den ateistiska normen. 

Syfte 
Vi vill se att det svenska folket och våra folkvalda välkomnar Jesus tillbaka till skolan, den Jesus som 
milt men bestämt en gång för alla sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”. Vi vill inte 
tillbaka till en evangelisk-luthersk enhetskultur, eller till någon annan kyrkokultur, men vi vill se den 
religiösa beröringsskräcken släppa sitt grepp om svensk skola, så att uttryck för tron på nytt får sin 
naturliga plats. Vi kommer be bl.a. för 

 att sekularismens grepp om svensk skola bryts 

 ett klimat i svenska skolor så troende elever och personal känner sig fria att tala om sin tro 

och kan mötas till bön och gemenskap på sina skolor  

 en mobilisering av kristna lärare och övrig skolpersonal i alla svenska skolor 

 vishet och sundhet för skolans beslutsfattare 

 en atmosfär av nåd över skolan, i stället för dagens prestations- och bedömningshysteri 

Vi inbjuder dig som delar denna längtan för svensk skola att komma samman med oss i Norrköping 
den 21 september och be att en historisk vändpunkt äger rum. 

Program 
Bönedagens upplägg kommer vara ett antal appeller som berör olika områden i skolan, med 
efterföljande bön. 
09:00-10:00  Drop-in fika och gemenskap. 
10:00-17:00  Böneprogram med 1,5h uppehåll för lunch på närliggande restauranger. 
19:00  Avslutningsmöte i församlingen Agape.  

Arrangörer 
Internationella Kristna Handelskammaren (ICCC), Kristna Friskolerådet, Församlingen Agape, 
Sverigebönen, UMU Sverige, Världen Idag och Svenska Evangeliska Alliansen. 

Anmälan och frågor 
Anmälan (senast 1 september) och frågor skickas till info@agape.se 
Välkomna! 

http://iccc.se/
http://www.kristenfriskola.se/
http://www.agape.se/
https://sverigebonen.se/
https://www.ywam.se/sv-home
https://www.varldenidag.se/
https://www.sea.nu/
mailto:info@agape.se

