
BØNNELISTA 
Forening for kirkevalg og kirkeledelse 

Vi vil….  
Hvordan kan du 

støtte? 

1) Meld deg inn på www.bønnelista.no  Årskon-
tingent er kr 250,-. Maks kr 500,- pr familie.   

2) Be for Bønnelistas 9 kandidater i bispedøm-
merådene og  Kirkemøtet og deres varamenn. 
Be for ledelsen av Den norske kirke. Be om at 
Gud må lede oss til å forstå hva Jesus vil. 

3) Gi en fast gave til Bønnelista, hver måned for 
eksempel kr 50,.. Faste gaver gir oss en  
økonomisk ryggrad og gir oss større mulighet 
til å påvirke ut fra Guds Ord.  

4) Leve med i ditt lokale kristenfellesskap, Guds 
navn til ære. Bli med I bønnegrupper, celle-
grupper, søndagsskole og annet menighets-
arbeid I din menighet. Start det hvis det ikke 
finnes slikt arbeide der du bor. 

5) Arrangere vårt Menighetsplanterkurs fra 

DCPI, som brukes i  162 land, som er oversatt 
til norsk. Kurset er basert på 12 bibelske prin-
sipper og på bønn. Det handler om hvordan 
starte og drive et voksende kristent felleskap. 
Kurset er lagt opp som en intensiv helg.  
Vi underviser også kurset online. 

6) Finn kandidater til Kirkevalget i  2023 i din 

nærhet, inkl kandidater som er mellom 18-30 
år i valgåret (f 1993-2005). Be Gud vise deg 
hvem du kan utfordre til denne viktige  
tjenesten. 

       Gavekonto 1506 09 32260 
                  Vipps 525921  

 * Bønnelista vil videreføre den 
bibelske tro og tradisjon som 
Den norske kirke har vært 
tuftet på siden reformasjonen. 
 
* Avgjørelser i kirken må være i 
tråd med Bibel og bekjennelse 
– kirkens grunnlag.   
  
* Vi ønsker en fornyet kirke 
med medlemmer som har Jesus 
som Herre og som søker Gud i 
bønn og tilbedelse.  
 
* Vi ønsker en ledelse som er 
ledet av Den hellige Ånd og 
som oppmuntrer alle til å tjene 
Gud på forskjellig vis.  
 
* Vi ønsker selvstyre i landets 
lokale menigheter, hvor med-
lemmene i menighetsrådene 
opplever å få være disipler,  
drive menighetsplanting og 
bygge menighet. 
 

 
 

 
   

Mitt hus skal kalles et bønnens hus  

for alle folk. (Jes 56,7B) 

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet 

og i ett og alt vokse opp til ham  

som er hodet, Kristus.  

(Ef 4,15) 
 



§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som for-
mål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og 
arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibe-
lens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, 
dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA). 

§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, 
som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. 
(jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes  
målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper 
og virkelighetsforståelse, både når det gjelder leder-
struktur, opplæring til åndelig modenhet 
(disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg,  
økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel
- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består 
av mange lokale menigheter. Den skal derfor  
arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den  
lokale menighet, så den kan vokse og tjene de  
mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne 
og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene 
Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks 
rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres 
funksjon i endetiden ut fra Bibelen. 
———————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Mer info se: www.Bønnelista.no 
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For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 

ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16 

Noe fra 
vedtektene  

 
Hvorfor Bønnelista? 

 

Vår kristne kulturarv   

Valgordningen i Den Norske Kirke har vært slik at det er 
vanskelig å vite hva de en stemmer på  står for. Det var 
også få av de som stilte til valg som sto for kirkens 
tradisjonelle lære.   
Gründerne av Bønnelista så det som nødvendig å stille 
en liste slik at det var mulig å bare stemme på kandi-
dater som tror på Bibelen som Guds ord.  Altså mennes-
ker som vil arbeide for at Bibelen skal være kirkens 
øverste og avgjørende autoritet, fremfor en kristen 
konservativ humanisme som har blitt mer og mer 
dominerende i kirkens ledelse gjennom mange år .  
 

Bønnelista ble stiftet mai 2018 av Ingjerd Breian Hed-

berg, Randi Anne Skårdal og Jo Hedberg (leder). Jo 

Hedberg er katektet, teolog og tidligere leder av Bønn 

for Den norske kirke.   

De hadde da bedt for Den norske kirkes nasjonale  

ledermøter i o v e r  10 år. Samtidig som Ingjerd var 

medlem i en del av disse møter og råd. 
 

Hele 13,6% av velgerne stemte på li i 

de 9 bispedømmene der vi stilte liste. 
 

                       Mer info se www.bonnelista.no.   

Fv Randi Anne Skårdal, Jo Hedberg og Ingjerd Breian Hedberg  

Kirken skal være den fremste bærer av de kristne  
verdier og grunnprinsipper til alle tider, uavhengig av 
tidsånden. Kirken har en svært viktig rolle å fylle i  
samfunnet ved å bare være kirke, og ikke noe annet!  
Kirken må forkynne hele Guds råd til frelse. Konsen-
trere seg om forkynnelsen  og ikke være en politisk  
aktør. 
  

Vi har en arv å være stolte av.  Grunnlovsforsamlingen 
på Eidsvoll besto av 25% prester og mange andre 
markerte kristenledere, blant andre tre kjente 
haugianere. Vi fikk en kristen grunnlov. Grunnloven har 
vært Norges styringsverktøy og disse verdiene har 
hjulpet oss til å bygge landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bønnelista ønsker at kirken skal være kirke!  
—————————————————— 

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått 

all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og 

gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens 

og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å 

holde alt det jeg har befalt dere. .» Matt 28,18-20   


