
 

 

INBJUDAN 
 
Kära bönevän! 
 
Vi upplever att det går ut en kallelse just nu till den som likt Esra, Nehemja och 
Daniel vill be om förlåtelse och rening för egna och landets synder (Esra kap. 9-10, 
Daniel kap. 9 och Neh kap. 1). 
Arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren långt från varandra. 
Men var vi än hör basunen ljuda dit ska vi samlas och vår Gud ska strida för oss. 
  
Detta är en inbjudan till dej var du än befinner dig på muren och nu uppfattar 
basunljudet från Skaraborgsbönen till bön vid Husaby den 17/9 kl 11.00, se sep. 
folder med info om fortsättningen på dagen.   
 
OBS! Det är viktigt att vi är väl förberedda för uppdraget så därför inbjuder vi dej till 
Horns missionshus den 16/9 där vi börjar med lunch kl 12.00 och fortsätter 
sedan att tillsammans sitta ned vid Jesu fötter, lyssna till Honom och låta den Helige 
Ande leda oss. Runt kl 18 blir det matpaus då du är välkommen att ansluta om du 
inte kunnat vara med tidigare. Fika serveras under eftermiddagen.   
 

 
 

Skara stift är det område där källan och utflödet för kristnandet av landet bröt fram 
och Husaby platsen där den förste svenske kungen döptes till Kristus. Husaby är 
också platsen där tusenårsaltaret uppfördes år 2000.   
  
Vi uppfattar att Herren talar om att: 
- Brunnar ska grävas upp och rensas (Jer 2:13, 1 Mos 26:18-33, 4 Mos 

21:16-18) 
- Den raserade muren återuppbyggas (Nehemja, Jesaja 60:10) 
- Silvertrumpeter och basuner ska ljuda  (4 Mos 10, Joel kap 2) 
- Det är tid för rening och helgelse  (2 Krön 29:3ff, Neh 12:30 mfl.) 
  
När stenar av stolthet, egenrättfärdighet, revirtänkande, avundsjuka, religiositet, 
människofruktan, avgudadyrkan mm röjts undan kommer en gejser med enormt 
självtryck att bryta fram och ge liv och läkedom till folket. 
Hur kan det bli möjligt? Jo, för i 2 Krön 7:14-15 finns löftet att om mitt folk vänder 
om, ödmjukar sig och ber kommer Herren med sin läkedom. Se också Apg 3:19-21. 
  
Till dej som Herrens Ande rört vid med nöd för vårt land och för tillståndet i Hans hus 
Vi tror att Han kallar på dej och att du kommer! 
 

Välkommen! 
  
För att kunna fixa med husrum och mat vill vi att du hör av dej till: 
 
Eva Helldén  tel. 073 392 30 77 helldeneva@hotmail.com eller 
Hillevi Fahlquist tel. 073 650 23 02 hillevi.fahlquist@hotmail.com 
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