
September 2016 

Kære venner 

”Hvor er din bolig 

vidunderlig, 

Hærskarers 

Herre! Min sjæl 

fortæres af længsel 

efter Herrens forgårde, 

mit hjerte og min krop 

råber efter den levende 

Gud” (Sl. 84,2-3) 

I den forløbne måned 

har jeg læst Salme 84. 

Det er en salme, som 

bringer lægedom til 

mit hjerte, når min 

sjæl længes efter håb 

og helbredelse. Jeg 

kan godt lide, at netop 

denne salme beskriver 

en rejse i håb. 

Der er tale om en 

virkelig rejse, som er 

beskrevet på et tids-

punkt, hvor det gik 

Israel godt; måske da 

Kong Salomon 

regerede. Hvert år 

rejste mange 

mennesker til 

Jerusalem for at 

deltage i Løvhytte-

festen. De kom 

rejsende fra hele Israel for at tilbede 

Gud i templet i den hellige by. 

Når vi læser Salme 84, får vi et lille 

kig ind i hjertet hos en af de personer, 

som rejste til Jerusalem for at tilbede. 

Jeg bider mærke i, hvordan dette 

hjerte længtes efter at være i Guds 

nærhed. Og så har jeg spurgt mig selv: 

”Hvor meget længes jeg efter at være 

i Guds nærhed? Hvad vil jeg gøre for 

at sikre mig, at jeg får en stille stund 

med Gud hver eneste dag?” 

Denne salme tvinger os til at overveje 
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vore egne ønsker. Kan du sige eller 

bede denne salme, som om det var 

dine egne ord? Længes du efter at 

være i Guds nærhed? Tørster dit hjerte 

efter Gud? 

For nylig var jeg syg i et par dage, og 

jeg længtes efter at blive rask igen, så 

jeg kunne tage mig af mine daglige 

ansvarsopgaver. Det udfordrede mig 

til at tænke: ”Når vore hjerter gør ondt 

eller lider, løber vi så til Gud og 

hungrer efter mere af hans nærhed?” 

I denne måned skal vi bede for 

kvinder i Bulgarien, Kroatien, 

Grækenland og Slovakiet. Lad os da 

lægge alt over til Herren og løfte vore 

stemmer i en længsel og hunger efter 

Guds nærhed. Lad os søge ham også 

når har det svært. Lad os søge ham og 

stole på, at han er den store læge, som 

kan helbrede os. 

I oktober måned vil vi fokusere på 

denne længsel efter Gud. Vi vil flytte 

vores årlige periode med bøn og faste, 

så den falder sammen med den 

Internationale Kvindedag i marts 

2017. 

Må du få lov at erfare Guds kærlighed 

og lægedom i denne måned, mens du 

vandrer på din livsrejse med Gud. En 

rejse i håb. 

 

Lad os glæde 

os i Herren, 

Peggy Banks 

Global leder 

Projekt Hannah 
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1. Jeg beder for kvinder, som følger 

deres families religiøse praksisser, 

men som stadig føler sig åndeligt 

tomme. Jeg beder om, at de må høre 

Guds Ord, og at Helligånden vil 

hjælpe dem til at forstå, hvordan 

man kan følge Kristus, så det ikke 

blot bliver til tomme ritualer. ”Se til, 

at ingen fanger jer med filosofi og 

tomt bedrag, der bygger på 

menneskers overlevering, på 

verdens magter og ikke på Kristus” 

(Kol 2,8). 

2. Jeg beder om muligheder for de 

kristne i Bulgarien, Kroatien, 

Grækenland og Slovakiet, så de kan 

studere Bibelen og blive opmuntrede 

til at søge et sandt forhold til Gud, 

som kan få indflydelse på hele deres 

liv. ”Altså: Er nogen i Kristus, er 

han en ny skabning. Det gamle er 

forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2 

Kor 5,17). 

3. Jeg beder om, at menighedsledere 

må tage hånd om problemer med 

vold i hjemmet i deres kirker og 

lokalsamfund. Jeg beder om, at 

kristne må være villige til at hjælpe 

mishandlede kvinder, så de kan få et 

trygt sted at bo og møde omsorg og 

venskab. 

4. Jeg beder for Projekt Hannahs 

(PH) Kvinder med Håb (KmH) 

teams, som bringer opmuntring, 

bibelsk undervisning og moralske 

principper til kvinder, som efterfølg-

ende lærer deres børn, hvordan man 

kan erfare ægte glæde selv under 

vanskelige omstændigheder. 

5. Jeg beder for kvinder og piger, 

som tager imod falske jobtilbud og 

ender med at blive ofre for 

menneskehandel med henblik på 

sex. Jeg beder om, at de må finde en 

måde, hvorpå de kan undslippe dem, 

der tog dem til fange. 

6. Jeg beder for organisationer, som 

har de to afgørende formål: At 

hjælpe ofre for menneskehandel til 

at flygte, give dem et trygt hjem, 

personlige artikler, rådgivning, 

oplæring i færdigheder, og at hjælpe 

myndigheder med at straffe dem, der 

mishandler andre. 

7. Jeg beder for Rossi og Grace, som 

oversætter og udsender den måned-

lige bedekalender i Bulgarien. Jeg 

beder om, at flere kvinder vil være 

med i det verdensomspændende 

bønne-netværk, hvor forbedere i 125 

forskellige lande beder for de 

samme emner på mere end 85 

forskellige sprog. 

8. Jeg beder for bulgarske familier, 

som lever adskilt. De økonomiske 

udfordringer gør, at mange tvinges 

til at søge arbejde uden for landet, 

hvilket betyder at børnene ofte 

efterlades hos bedsteforældre eller 

andre. 
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9. Jeg beder om, at menighedsledere 

må være opmærksomme på farerne 

for sexhandel, så de kan advare 

familierne og bringe heling til 

ofrene. Jeg beder om, at den 

bulgarske regering må gribe ind med 

love, som virker mod dem, der 

sælger mennesker med henblik på 

sex. 

10. Jeg beder for bulgarske familier, 

som er blevet splittede på grund af 

skilsmisse. Flere og flere unge lever 

sammen uden at være gift, og 58,7 

% af alle nyfødte fødes uden for 

ægteskabet. Jeg beder også for de 

mange ensomme kvinder, som selv 

må kæmpe for at forsørge og 

opdrage deres børn. 

11. Jeg beder for den helt 

almindelige bulgarske kvinder, hvis 

omstændigheder og fremtid ser 

håbløs ud. Jeg beder om, at Guds 

kærlighed og Bibelens ord må tale 

til hendes hjerte og give hende håb 

og mening med livet. 

12. Jeg beder om, at Helligånden må 

virke gennem kristne, når de for-

tæller venner, naboer og kollegaer 

om Guds kærlighed og om frelsen 

på grund af Jesu død og opstandelse. 

13. Jeg beder om, at lyttere til PHs 

KmH-program på kroatisk må finde 

håb og hjælp midt i deres vanskelig-

heder. Jeg beder om, at mange flere 

kvinder må finde programmet på 

deres radio. 

14. Jeg beder om visdom og kræfter 

til Lidija og Davor i deres arbejde 

med at oversætte PHs månedlige 

bedekalender til kroatisk. Jeg beder 

om, at kirker må invitere Lidija til at 

komme og fortælle om PHs arbejde 

for deres kvinder, og at der må blive 

startet nye bedegrupper. Jeg beder 

også om, at der må være kvinder, 

der som frivillige vil hjælpe Lidija 

med de mange opgaver. Lidija har 

fuldtidsarbejde, to sønner og er 

meget aktiv i sin menighed. 

15. Jeg beder for regeringen i 

Kroatien, som arbejder for at fjerne 

menneskehandel i deres land. 

Regeringen har øget straffen for 

dømte, som har udført menneske-

handel, og den har givet gavmild 

støtte til ikke offentlige organisa-

tioner, der tilbyder hjælp og husly til 

ofre for menneskehandel. Regering-

en har også fortsat sin omfattende og 

pro-aktive uddannelsesindsats, og 

den har indledt nye projekter til 

forebyggelse og bevidstgørelse om 

menneskehandel, ifølge U.S. State 

Department. 

16. Jeg beder for Natasha, som 

oversætter bedekalenderen til græsk. 

Jeg beder om, at flere græske for-

bedere må slutte sig til PHs bønne-

netværk. Jeg beder også om 
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økonomiske midler, så et græsk 

KmH-program kan blive produceret 

og udsendt. 

17. Jeg beder om, at flere kristne 

mænd og kvinder i Grækenland må 

søge familierådgivning og nære 

ønske om at studere og leve efter 

Guds Ord. Separationer og skils-

misser forekommer i stigende antal 

på grund af utroskab og vold i 

hjemmet. Nogle kristne kvinder 

lider i stilhed i mange år, fordi 

menighedsledere mener, at 

mishandlede kvinder skal holde ud, 

og det græske samfund tænker 

stadig negativt om kvinder, som 

bliver skilt. 

18. Jeg beder om, at kristne kvinder 

må leve i et nært forhold til Gud og 

erfare glæden og freden i Jesus. 

Depression rammer flere og flere, 

selv de kristne i Grækenland. ”Kast 

al jeres bekymring på ham, for han 

har omsorg for jer” (1 Pet 5,7). 

19. Jeg beder for det græske 

samfund som prøver at hjælpe de 

350-410 flygtninge, der dagligt 

kommer til landet. Der kommer 

færre nye til end tidligere, men da de 

omkringliggende lande har lukket 

deres grænser, må mange flere 

flygtninge forblive i Grækenland. 

20. Jeg beder for brugere af TWRs 

mobil app ”Refugee Bridge”, som 

gør udvalgte programmer 

tilgængelige. Programmerne er 

udvalgt fra eksisterende program-

serier som ”Hope for Syria” og 

KmH, med henblik på at kunne 

hjælpe flygtninge i lige netop deres 

situation. 

21. Jeg beder for udviklingen af nye 

skræddersyede programmer, der vil 

imødekomme de udfordringer, som 

flygtninge i Europa møder. Jeg 

beder om, at lytterne må kunne finde 

svar og hjælp, når de kæmper med 

traumer, ensomhed og social og 

samfundsmæssig marginalisering. 

Jeg beder også om, at flygtninge må 

være modtagelige over for budskab-

et om kærlighed og håb i Kristus. 

22. Jeg beder for flygtninge, som er 

flygtet fra krig eller andre forfærde-

lige ting i deres hjemland, men som 

håber at kunne vende hjem en dag. 

Mange flygtninge lider nød; mange 

har ikke lov til at arbejde. Piger 

bliver somme tider tvunget ind i 

tidlige ægteskaber. Mange flygt-

ningebørn får ikke lov at komme i 

skole. 

23. Jeg beder for de mange 

kvindelige flygtninge som oplever 

seksuelt misbrug og voldtægter 

under deres flugt; i fyldte telt-

landsbyer eller i lejligheds-

komplekser, hvor de må bo sammen 

med mange mennesker, som de ikke 

er i familie med. De må dele toiletter 
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og bad med mange fremmede, og 

mange kvinder frygter at forlade 

deres værelse, især om natten. 

24. Jeg beder om, at myndigheds-

personer må beskytte flygtningene 

imod de personer, som er ansat til at 

sørge for dem. Mange flygtninge får 

ikke det, der er tiltænkt dem i form 

af mad, tøj, sæbe og andre basale 

fornødenheder, fordi de ansatte ikke 

bliver holdt ansvarlige for, hvad de 

gør. 

25. Jeg beder for Peggy Banks, PHs 

globale leder, når hun skal rejse for 

at deltage i TWRs partnerkonference 

i Asien. 

26. Jeg beder for Beata Bogarova, 

som trofast udsender PHs engelske 

bedekalender til forbedere ud over 

Europa. Jeg beder om, at kvinder i 

Slovakiet vil være en del af PHs 

verdensomspændende bønne-

netværk. 

27. Jeg beder for den slovakiske 

roma befolkning, som lider af 

fattigdom, alkohol-misbrug, vold og 

fattige leveforhold (Hjem uden 

indlagt vand osv. Nogle gange bor 

de også i hytter af pap eller træ). Jeg 

beder også for de tusindvis af 

slovakiske romaer, som lever i 

Storbritannien eller andre lande, 

hvor de prøver at lære et nyt sprog 

og en ny kultur at kende, så de kan 

få et bedre liv. 

28. Jeg beder for slovakiske romaer, 

som er kristne, og som oplever Guds 

mirakler i deres personlige liv, i 

familie og lokalsamfund. Jeg priser 

dig, Herre, for de mennesker, som 

giver bibler eller anden kristen 

litteratur til kristne romaer. 

29. Jeg beder for slovakiske 

ægteskaber og familier. Slovakiets 

forfatning, som definerer et ægte-

skab, som en forening af en mand og 

en kvinde, møder fortsat nogen 

modstand. Ægteskab mellem to af 

samme køn er lovligt i 21 af 197 

selvstændige lande i verden. 

30. Jeg beder om, at kvinder må få 

korrekt information om fosterets 

udvikling, så de ikke vælger abort. 

Antallet af aborter i Grækenland er 

øget med 50 %. Dog er antallet af 

aborter blevet lavere i Bulgarien 

(156.056 i 1980 til 28.145 i 2014), i 

Kroatien (51.975 i 1981 til 3.020 i 

2014) og i Slovakiet (51.000 i 1988 

til 10.582 i 2014), ifølge statistikker 

udarbejdet af William Robert 

Johnston. 
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Bøn for kvinder 

i Sydøsteuropa 

(Bulgarien, 

Kroatien, 

Grækenland og 

Slovakiet) 

 

 

I det sydøstlige Europa har lande som 

Bulgarien, Kroatien, Grækenland og 

Slovakiet mange økonomiske 

udfordringer, deriblandt stigende 

fattigdom og arbejdsløshed. Bulgarien 

er på listen over de ti fattigste lande i 

Europa. Grækenland har et voksende 

antal hjemløse. Og i adskillige af de 

sydøstlige lande i Europa er romaerne 

de fattigste af de fattige. 

Det store antal immigranter og flygt-

ninge, som kommer til regionen, har 

gjort de finansielle byrder større, og 

bekymringer for fremtiden og presset 

på familierne er øget. Manglen på 

muligheder får mange kvinder til at 

forlade deres lokalsamfund for at søge 

job andre steder. Nogle forlader også 

hjemstavnen for at flygte fra grusom-

hed og vanskeligheder. Men mange af 

dem risikerer i stedet at blive udsat for 

mishandling eller at blive tvunget til 

prostitution. 

Bulgarien er stadig et af de primære 

kilder for menneskehandel i EU. I 

Bulgarien, Kroatien og Slovakiet 

bliver kvinder og piger ofre for sex-

handel i deres egne lande og udover 

Europa, deriblandt i Østrig, Tyskland, 

Sverige og Storbritannien. Nogle 

kvinder fra Østeuropa, Den Domini-

kanske Republik, Kina, Nigeria og 

andre afrikanske lande er udsat for 

sexhandel i Grækenland. Roma 

kvinder og børn er især i fare for at 

blive handlet med henblik på sex. 

Den ortodokse kirke i Bulgarien og 

Grækenland, og den katolske kirke i 

Kroatien og Slovakiet er dominerende 

i deres kulturer. I disse kulturer, som 

er gennemtrængte af kontrastfyldte 

religiøse praksisser, finder evange-

liske kristne det udfordrende at op-

muntre til bibelstudie og det at leve i 

et ægte, livsforandrende forhold til 

Kristus. 

Gud bruger PHs arbejde bestående af 

opmærksomhed, bøn og radiopro-

grammer til at hjælpe kvinder til at 

forstå, hvor meget de er elsket og 

værdsat af deres skaber, og at hans 

ønske for dem er, at de og deres børn 

må leve et liv i værdighed, respekt og 

mening på grund af Jesus Kristus. 

 

Natasha, PH koordinator i Grækenland 
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Projekt Hannahs bedekalender. 

Udgiver: NOREA Danmark,  

 

Porsevej 6, 6100 Haderslev. 

Telefon: 4252 1100 

E-mail: info@norea.dk 

 

 

Udsendes hver måned til alle 

interesserede. Du kan også få den på 

mail eller udskrive den selv fra 

www.norea.dk/missionsarbejde/projekt

-hannah/bedekalender 

Redaktør: Anette S. Jensen 

Norea Danmark og Norea 

Mediemisjon, Norge driver i 

samarbejde med Trans World Radio 

”Kvinder med Håb” – programmerne i 

Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan, 

Etiopien og Albanien. 

Gaver til Projekt Hannah kan 

indbetales på giro 

 +01<         +5165989<  

eller overføres til kontonummer: 

1551 (reg. nr.) 516-5989 

- mærk gaven ”Projekt Hannah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Fokus på Projekt Hannah” - 

Et program på Norea WebRadio 

Sendes den 4. mandag i hver måned 

kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30. 

Du har mulighed for at komme med 

forslag til emner, som vil blive bedt 

for i programmet. Send en mail til 

radio@norea.dk, ring til 7021 2321 

eller send en sms til 5242 5282. 

(Læs mere på www.projekthannah.dk) 

Du kan høre Norea WebRadio via 

en internetradio eller på din 

computer. På computer går du ind 

på hjemmesiden norea.dk 

Som noget nyt er Radio Aadalen 

begyndt at sende programmet 

”Fokus på Projekt Hannah” den 

fjerde torsdag i måneden kl. 19.05. 

Vi hører gerne fra dig  

 

mailto:info@norea.dk
http://www.norea.dk/missionsarbejde/projekt-hannah/bedekalender
http://www.norea.dk/missionsarbejde/projekt-hannah/bedekalender
mailto:radio@norea.dk
http://www.projekthannah.dk/

