
“Og dette er den 
frimodighed, vi har over 
for ham: at hvis vi beder 
om noget, som er efter 
hans vilje, hører han os”  

(Rom 12:12)

Bed med 
NOREA

over alle grænser
REAN

MedieMission
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OKTOBER
Mandag: Jeg beder for Noreas partnere i 
radioarbejdet i Kina. Jeg beder om at de 
må udføre arbejdet efter din vilje, og at 
du vil give dem udholdenhed i tjenesten.

Tirsdag: Kære Gud. Jeg takker dig for 
Noreas bestyrelse. Giv dem visdom til at 
kunne træffe de rette beslutninger.

Onsdag: Jeg takker for, at radioen kan 
bringe kirken til mennesker, som er 
forhindret i at komme i kirke.
(En albansk kvinde med muslimsk 
baggrund skriver, at hun er meget glad 
for at lytte til ”Kvinder med Håb”).

Torsdag: Tak, Herre, at TWR i Indonesien 
har kunnet danne mere end 3.000 
cellegrupper i samarbejde med 900 lokale 
kirker, sådan at de kan imødekomme 
de åndelige behov hos tusindvis af 
indonesere.

Fredag: Jeg takker dig for alle seere, som 
ser SAT-7s udsendelser i Mellemøsten og 
Nordafrika.
(Mange af dem bor i lande, der er helt 
lukkede for mission, men alligevel 
kommer de til tro via TV).

Lørdag: Kære Gud. Vær med de mange 
familier i Danmark, som går i stykker 
p.g.a. vanskelige forhold. Jeg beder om, at 
du må hele de brudte hjerter.

Søndag: Kære Far i himlen. Jeg takker 
dig for de mange bedegrupper i Afrika, 
som mødes for at bede og i fællesskab 
rækker ud til andre mennesker i nød. Vil 
du velsigne dem i deres tjeneste.

NOVEMBER
Mandag: Jeg beder for Noreas 
mediearbejde i Kina. Jeg beder om visdom 
til at lægge den rigtige strategi for at nå 
den moderne kineser med evangeliet.

Tirsdag: Jeg takker for Noreas mange 
frivillige, som på forskellige måder gør en 
stor indsats for mediemissionen.

Onsdag: Jeg beder om, at kvinder i 
Centralasien, som lytter til ”Kvinder med 
Håb”-programmet, må forstå, hvor højt du 
elsker dem, Herre.
(Mange af dem bliver behandlet som 
andenrangsborgere af deres nærmeste).

Torsdag: Jeg beder for TWR-Indias 
forskellige initiativer for at nå unge under 
25 år, som udgør mere end halvdelen af 
den indiske befolkning. Tak at de sociale 
medier er et effektivt middel.

Fredag: Jeg beder om visdom, glæde, 
energi og kreativitet til
SAT-7 medarbejdere, så de kan tjene 
befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika 
bedst muligt.

Lørdag: Jeg beder for de mange 
fremmede, der er kommet til Danmark. 
Jeg beder om, at du vil sende kristne 
mennesker på deres vej, så de kan møde 
din kærlighed.
(På lysetoglivet.dk findes lydfiler på 
forskellige sprog). 

Søndag: Kære Far. Jeg beder for mine 
kristne brødre og søstre i Eritrea, som 
sidder i fængsel på grund af deres tro. Jeg 
beder om, at de må bevare håbet.

DECEMBER
Mandag: Kære Gud. Tak for de mange 
mennesker i Kina der omvender sig 
til dig. Jeg beder om, at de må få den 
nødvendige undervisning bl.a. gennem de 
programmer, Norea er med til at støtte. 

Tirsdag: Jeg beder for Noreas 
engagement på de sociale medier som 
Facebook og Twitter. Jeg beder om, at 
mennesker i alle aldersgrupper må lade 
sig inspirere af, at mediemission nytter.

Onsdag: Jeg takker for, at programmet 
”Kvinder med Håb” virkelig bringer håb til 
lyttere i Cambodja.
(En mand skriver, at det giver ham glæde, 
opmuntring og viden om mange emner).

Torsdag: Kære Far. Jeg beder om, at 
Indonesien, som er præget af en religiøs 
mangfoldighed med muslimsk dominans, 
fortsat må have åbne døre for evangeliet. 

Fredag: Jeg takker dig, Herre, for at 
det er muligt at sende den daglige 
udsendelse ”My School” fra SAT-7 Kids, 
så flygtningebørn, der er forhindret i at 
gå i skole, kan lære engelsk, arabisk og 
matematik. 

Lørdag: Kære Gud. Jeg takker dig for de 
mennesker der lytter til Norea Webradio 
hver dag. Jeg beder om, at udsendelserne 
kan føre kristne i Danmark tættere på dig.

Søndag: Kære Far. Jeg takker dig for 
programmerne fra Yemisrach Dimts. Jeg 
beder om at du må give medarbejderne 
visdom og frimodighed i arbejdet. Tak 
at radiobølgerne både kan nå helt ud i 
bushen og helt ind i fængsler.
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SEPTEMBER
Mandag: Jeg beder for de omkring 
60 millioner børn i Kina, som er blevet 
efterladte i landsbyerne, fordi deres 
forældre tager til storbyen. Mange bor hos 
bedsteforældre, men et par millioner må 
klare sig selv uden nogen voksen til at 
tage sig af dem.

Tirsdag: Himmelske far, vær med Noreas 
daglige leder, Ole Sørensen. Udrust ham 
og giv ham kræfter og indsigt til at kunne 
lede arbejdet efter din vilje.

Onsdag: Jeg beder om beskyttelse 
af Projekt Hannah medarbejdere, når 
de tager på lytterbesøg. Vil du give 
dem visdom til at møde lytterne og 
imødekomme deres behov.

Torsdag: Jeg takker dig for de omkring 
20.000 lytterresponser, som TWR-India 
modtager hver måned. Jeg beder om 
visdom til dem, der besvarer responsen.

Fredag: Jeg beder for flygtninge i Syrien, 
som ser de kristne TV-udsendelser, 
Noreas samarbejdspartner, SAT-
7, producerer. Jeg takker dig for, at 
udsendelserne kan være et holdepunkt 
for mange i en hverdag med utryghed.

Lørdag: Jeg beder for den danske 
regering. Jeg beder om at de må træffe 
de rigtige beslutninger, også når det 
gælder medieforlig. Jeg takker for, at det 
fortsat er muligt at drive kristen lokalradio 
og TV i Danmark.

Søndag: Kære Far i himlen. Jeg beder 
om, at programmerne til Eritrea må 
være   til opmuntring, glæde og trøst. 
(Mange af lytterne er soldater i hæren, 
hjemmegående mødre eller studerende, 
som føler sig alene i troen).

NOREA bruger medier for at nå de mindst 
nåede med evangeliet. Mennesker i 
udlandet og i Danmark får håb i Kristus 
gennem radio- og TV-programmer.
De møder forskellige udfordringer som 
fattigdom, mangel på rettigheder, en-
somhed, sygdom og andet. Der er brug 
for din forbøn for dem og for
mediearbejdet.

I denne folder finder du et bedeemne til 
hver dag i ugen fra juli til december. Gud 
ønsker, at vi skal bede til Ham, og det 
nytter at bede. Brug gerne folderen som 
bogmærke.

AUGUST
Mandag: Jeg beder for Broder C fra Kina, 
som gennem 20 år har lyttet til kristne 
programmer og derigennem er blevet 
udrustet til at være leder for en menighed. 
Han hjælper og opmuntrer andre til at 
møde Jesus gennem radioen.

Tirsdag: Kære Gud. Jeg takker dig for de 
mennesker, der støtter Norea økonomisk. 
Velsign dem i givertjenesten.

Onsdag: Jeg takker dig for de mange 
vidnesbyrd om, at bøn gør en forskel. Jeg 
beder om udholdenhed og trofasthed for 
dem, der er med til at bede ved hjælp af 
Projekt Hannahs bedekalender på mere 
end 85 forskellige sprog.

Torsdag: Jeg beder for producere af 
TV- og radioprogrammer til Indonesien. 
Vil du, Herre, inspirere dem til at kunne 
hjælpe den stærkt voksende kirke der, som 
mange steder møder stor modstand.

Fredag: Jeg beder for de omkring 
ti millioner børn i Mellemøsten og 
Nordafrika, som regelmæssigt ser 
udsendelser fra SAT-7. Jeg takker for, at de 
derigennem får mulighed for at høre om 
din kærlighed.

Lørdag: Jeg beder for de syge og deres 
familier. Jeg beder om, at du vil give dem 
styrke og kræfter. Tak at du går med og 
bærer med.

Søndag: Kære Far. Jeg takker dig for at 
drama-serien ”Healing Voice” for ari-
kvinder ramt af fødselsskader er til hjælp 
for mange. Tak at de både lærer om din 
kærlighed og om næstekærlighed.

JULI
Mandag: Jeg takker for, at programmet 
”Awake with the Angels” er med til at 
give de unge i Kina kristen vejledning 
og undervisning på en spændende og 
interessant måde.

Tirsdag: Jeg beder om, at Noreas 
medarbejdere må få visdom, inspiration og 
kreativitet i arbejdet, så de via de forskellige 
medier kan nå mennesker med budskabet 
om din frelse.

Onsdag: Jeg beder for produktionen af 
programmet ”Kvinder med Håb” i Albanien, 
Cambodja, Etiopien og Centralasien. Vil du 
give medarbejderne visdom og kreativitet 
til at lave gode programmer, som leder 
lytterne hen til dig, Gud. 

Torsdag: Jeg beder om beskyttelse for de 
kristne i Indien, som oplever forfølgelse. 
Jeg beder om, at radioprogrammer fra 
TWR må hjælpe dem til at blive bevaret i 
troen.

Fredag: Jeg beder for de kristne TV-
udsendelser i Mellemøsten, som giver 
trøst, forståelse og håb til kristne ramt af 
konflikter i Syrien, Irak og andre lande. Jeg 
takker dig, Gud, for at Norea kan være med 
i dette gennem samarbejdspartneren SAT-7.

Lørdag: Jeg takker for, det er muligt at 
afholde Bibelcampings og Sommercamps 
i Danmark. Jeg beder om at du, Herre, 
vil være med, når Noreas medarbejdere 
og frivillige skal rundt på pladserne for at 
fortælle om arbejdet.

Søndag: Kære Far i himlen. Jeg beder for 
familier i Etiopien, som har svært ved at 
skaffe mad nok. Jeg beder om, at de må få 
den hjælp, de har brug for, både til legeme 
og sjæl.

“Jeres program var 
en Guds gave til mig, 

da jeg havde brug 
for åndelig føde...jeg 
beder fortsat for jer 
og jeres arbejde, at 

det må oplyse denne 
mørke verden med 

Jesu lys.”
(Tilbagemelding fra en Egyptisk lytter)
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