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1 miljon steg 

för Mariestad

Ett böneprojekt i Korskyrkan Mariestad

10 september - 18 november

Bönen
Under  10 veckor kommer vi att be för 10 olika fokusområden i vår kommun. Vi vill 

på detta sätt ge en del av vad vi kan ge till vår stad. Det blir steg i bön som kan bli 

steg i tro och som förhoppningsvis också kan bli steg till möte med nya människor. 

Stegen
Vi vill försöka tillsammans ta 100 000 steg i veckan i bön. Du kan gå, jogga, springa 

osv också ber du samtidigt. Något vi alltid kan göra naturligtvis, men i höst 

uppmuntrar varandra till att göra tillsammans. Be själv, med en kompis, partner, 

familjen...

Söndagarna
När vi möts till gudstjänst och fest på söndagarna så tar vi med de få eller många 

steg eller den tid vi tagit i bön i veckan också summerar vi dem så vi ser att vi klarar 

målet. Ofta på söndagarna kommer vi också få möta en person som anknyter till 

veckans fokusområde i en kort intervju i gudstjänsten. 

Stegräknare
Har du en smartphone kan du ladda ner stegräknare från Appstore eller Android 

Market. Prova t.ex. “Pedometer” som är gratis att ladda ner. Annars kan du använda 

vilken stegräknare du vill. Känns det jobbigt så håll koll på hur lång tid du ber eller 

hur många km du går så omvandlar vi det till steg.

Bön i kyrkan
Vi fortsätter att be i kyrkan på torsdagar 10-10.30 och fikar lite 10.30-11. Under 

denna period så försöker vi vid ok väder att vara ute och gå, kort och stilla, eller 

längre och raskt.  



15-21 okt Sjukvården 
intervju med Mikael Mattison, sjukuspastor i Skövde
Be att samhällets alla insatser får samordnas och fungera i praktiken med god 

patientsäkerhet. Be för ny kraft och arbetsglädje för vårdpersonal när Skaraborgs Sjukhus 

skär ner med 120 miljoner. Be att sjukhuset i Mariestad ska få vara kvar & utvecklas. 

22-28 okt Skolan 

Intervju med Yvonne Arestrand, rektor på Lockerud
Be att skolan ska få vara en positiv, utvecklande arbetsplats för både lärare och elever. Be 

att Mariestad ska få bli känd som en kommun med bra skolor, höga resultat, god stämning 

och ingen mobbing. Be för Lockerudskolan och Kronoparkskolan som finns i vår närhet 

och som vi har samarbete med omkring avslutningar. 

29 okt-4 nov Kommunpolitikerna 
Intervju med Johan Abrahamsson, kommunalråd
Be att våra politiker får vishet och mod att ta bra beslut för vår kommun. Be om en 

förmåga att navigera för vår kommuns bästa bortom partibeteckningar eller personliga 

intressen. Be om ett positiv befolkningsnetto, att människor väljer att bo i Mariestad i 

större utsträckning så skatteintäkterna ökar. Be om god hälsa och mindre sjukdomar för 

våra kommuninvånare.

5-11 nov Dacapo 
Intervju med Bo Magnusson, lärare  på Dacapo
Be för arbetet med nya Universitetsparken, att det får bli en levande mötesplats för 

Mariestadsborna. Be om en positiv utveckling för Dacapo, om utbildningar som får växa 

och fler studenter. Be att Dacapo i  ännu större utsträckning får bli en tillgång i vår stad.

12-18 nov Migration - Intervju med migrant
Be för personal och boende på LUNA, boendet för ensamkommande flyktingbarn. Många 

av de unga som bor där känner stor oro för sina familjer & anhöriga. Be att de ska kunna 

återförenas. Be för ett öppet samhälle där nya människor får känna sig välkomna, om god 

integration och mindre segregation. Be för Migrationsverket och Migrationsdomstolarna, 

att de får ta rätt beslut. Be för konvertiter som riskerar sina liv när de blir kristna. Be för de 

som finns i vår närhet och lever med rädslan att avvisas. 

10-16 sept Näringsliv - Intervju med Ander Lundell, VD JTM
Be för fler arbetstillfällen i vår kommun så att arbetslösheten kan minska och alla unga kan 

få jobb. För detta behövs fler nya företag och att de befintliga företagen kan expandera 

och nyanställa. Be för modiga personer som orkar och vågar starta nya företag. 

Nyföretagare behöver extra kraft och uthållighet de första åren. Be för deras familjer som 

får dela bördan. Be också för gott samarbete mellan handel och kommunen. 

17-23 sept Barn & Familjer - Intervju med förskolelärare
Be att barn i Mariestad ska få växa upp i trygga familjeförhållanden utan splittring, 

misshandel & utnyttjande, men med mycket kärlek & omsorg. Be för familjer & relationer 

som kan hålla ihop. Be för barn och personal på alla våra förskolor, om goda, positiva, 

trygga & kreativa miljöer. 

24-30 sept Media - Intervju med Karin Eriksson, chefred.aktör MT
Be att att många röster ska få höras i vårt samhälle och att media får vara en god 

kompass. Be om mod. Det är viktigt att journalister vågar ställa de obekväma frågorna och 

inte räds människor med makt eller inflytande. Be att vi som mediakonsumter ska öppna 

våra ögonen och bilda oss en egen uppfattning. Världen är aldrig svart-vit och förenklingar 

kan emellanåt vara missvisande. Be om sanning. 

1-7 okt Kriminalvården  
intervju med Dag Brämfelt, kvinsp Johannesbergsanstalten
Be att intagna kan få uppleva en inre ro och känna att de duger, så de inte behöver utöva 

kontroll på sina nära som nästan alltid grundar sig i dålig självkänsla. Be att de ska slippa 

använda droger för att orka leva vidare i vardagen. Be att alla som jobbar med klienterna 

alltid skulle kunna skilja på människa och gärning. Kunna fördöma gärningen utan att 

fördöma dem som personer. Be att anstalterna Johannesberg & Rödjan samt häktet kan 

få finnas kvar i kommunen och att Kriminalvården kan få bli en större arbetsgivare i 

Mariestad.

8-14 okt Idrotten - intervju med Joacim Magnusson, ord Lockerud
Be för våra idrottsföreningar i kommunen och kraft, glöd och energi till alla som jobbar 

ideellt. Be att de ska få bidra till att unga får en positiv uppväxt i Mariestad. Be för IBK 

Lockerud som just nu bygger den nya hallen, att det ska hjälpa och inte stjälpa föreningen. 


