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APRIL
Mandag: Jeg beder om, at lyd-dramaserien 
”Healing Voice” på ari-sproget fortsat må 
give kvinder, som lider af fødselsskader, trøst 
hos Jesus. Jeg beder om, at serien også må 
kunne produceres på flere sprog.

Tirsdag: Jeg beder for George, leder hos 
Noreas indiske samarbejdspartner (TWR-
India). Gud beskyt og bevar de indiske 
medarbejdere, midt i en hverdag hvor 
forfølgelsen af de kristne stiger – giv du 
dem din fred og din visdom til at vidne for 
deres landsmænd gennem radio, TV og 
internettet.

Onsdag: Jeg beder for de få kristne i Iran, 
som har det meget svært og lever under 
stærk overvågning af myndighederne. Jeg 
beder om, at SAT-7s TV-programmer på 
farsi må være til hjælp for mange.

Torsdag: Kære Gud. Jeg ber for de kristne 
ægteskaber i Danmark. Vær du en støtte og 
opmuntring i både gode og svære dage. 

Fredag: Kære Far. Jeg takker for de kvinder, 
som er blevet kristne i fængslet i Jinka. Jeg 
beder om, at de må vokse i troen og blive 
bevaret, når de bliver løsladt og kommer 
hjem igen.

Lørdag: Jeg beder for Brad Yu og de 
andre medarbejdere på Voice of Salvation, 
som Norea arbejder sammen med. Giv 
dem snilde og indsigt, så de kan forkynde 
evangeliet til kinesere gennem internet, 
sociale medier og radio.

Søndag: Kære Gud. Vær med Noreas 
bestyrelse, at de må få visdom til at træffe 
de beslutninger, der gavner dit riges sag 
bedst.

MAJ
Mandag: Jeg beder for radiolyttere, som 
kontakter vores partner i Albanien. Mange 
af dem er unge piger, som trænger til 
opmuntring og håb. Nogle er fanget i sex-
slaveri.

Tirsdag: Gud jeg beder om at samarbejdet 
mellem Studio Sentosa i Indonesien (Nores 
samarbejdspartner) og TWR-Indonesia, må 
komme til at fungere bedre – Gud til ære og 
mennesker til gavn. Gud giv dem visdom til, 
at række evangeliet ud til de mange i dette 
ørige som ikke har hørt om Jesus.

Onsdag: Jeg siger dig tak fordi det er 
blevet muligt for SAT-7 at lancere en 
undervisningskanal, og jeg ber dig om at 
den må blive til velsignelse, for de mange 
millioner mennesker som ikke har adgang til 
ordentlig undervisning.

Torsdag: Tak for de mange asylansøgere der 
har mødt dig, far og er blevet døbt. Jeg ber 
om, at de må finde ind i et kristent fælleskab. 
Far vis dem også vej til Nydansker.net

Fredag: Kære Far i himlen. Jeg beder om, 
at arbejdet med at få startet et nyt kristent 
program for somaliske børn må lykkes. Jeg 
beder om, at det må blive muligt at finde 
midler til produktion og sendeomkostninger 
til programmet.

Lørdag: Tak for TWR360 (App’en og 
hjemmesiden) som giver arabere, russere, 
tyrkere og mange andre mennesker verden 
over, mulighed for at høre evangeliet på 
deres eget modersmål. 

Søndag: Tak for Noreas mange frivillige som 
på forskellige måder gør en stor indsats for 
mediemissionen.

JUNI
Mandag: Jeg beder om for de mange 
bedegrupper i Cambodja, som bruger TWR 
Kvinder med Håb (tidligere kaldet Projekt 
Hannah) bedekalenderen på khmer. Jeg 
beder også for lederen af arbejdet, Navy So.

Tirsdag: Far, jeg beder dig for den 
muslimske verden. Jeg beder dig om, at de 
som under Ramadanen søger svar fra Gud, 
må møde dig som den eneste sande Gud.
(Ramadanen varer fra d. 27/5-25/6)

Onsdag: Jeg takker dig for SAT-7 Kids, 
som er den første og eneste kristne 
børnekanal på arabisk. 10 millioner børn 
ser programmerne. Jeg beder om, at de 
derigennem må få hjælp til at erstatte had 
med tilgivelse.

Torsdag: Tak for frihed i vort land, så vi 
kan fortælle andre om dig, både til møder, 
gudstjenester og gennem Norea WebRadio.

Fredag: Kære Far. Jeg takker for de mange 
mennesker i Etiopien, som har mødt 
evangeliet for første gang gennem radioen. 
Bed for Wakshuma og hans team i Addis 
Abeba, som producerer programmerne og 
besvare henvendelser fra lytterne.

Lørdag: Kære Gud. Jeg beder for 
programmerne ”Our time” som sendes til de 
voksne i Kina. Jeg beder om at lytterne må 
vokse åndeligt og menneskeligt gennem 
de informationer og den forkyndelse der 
formidles i programmerne.

Søndag: Jeg takker for at det nu i mere 
end 20 år har været muligt at sende 
dansk kristen lokalradio. Jeg beder om at 
bestyrelser og ledere på lokalradioerne 
må få visdom til at vælge ret, når man skal 
vælge om der skal søges ny sendetilladelse 
i efteråret 2017, eller de skal vælge andre 
kanaler at få evangeliet ud igennem.2017 - info@norea.dk

“Vær glade i håbet, 
udholdende i trængslen, 
vedholdende i bønnen”  

(Rom 12:12)
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MARTS
Mandag: Jeg beder om flere medarbejdere 
til mediemissionens arbejde i Turkmenistan, 
så befolkningen kan høre om Jesus. Jeg 
beder også om, at de kristne i Centralasien 
må få anledning og frimodighed til at dele 
evangeliet med deres eget folk på en god 
måde.

Tirsdag: Jeg ber for Indonesien, som er 
det land i verden med flest muslimer. Jeg 
ber om, at Noreas partnere i landet kan 
nå de over 200 unåede folkegrupper med 
evangeliet via radio eller TV.

Onsdag: Jeg beder for børn i Irak og andre 
lande, som lider på grund af grusomme ting, 
de ikke burde have set. Jeg beder om, at TV-
udsendelserne, som Norea er med i via SAT-
7, vil give dem omsorg og håb for fremtiden.

Torsdag: Far, jeg ber om, at du vil være 
med i arbejdet omkring NoreaShop.dk. 
Velsign Mediemissionsarbejdet i Indien som 
pengene fra shoppen går til.

Fredag: Kære Far i himlen. Jeg takker dig 
for at de kristne radioprogrammer i Eritrea 
har en mærkbar effekt på enkeltpersoner 
og lokalsamfund. Jeg beder om, at 
lytterne må få håb og fred i Jesus gennem 
programmerne.

Lørdag: Jeg ber for Voice of Salvation på 
Taiwan, som Norea samarbejder med. 
Tak for de kristne radioprogrammer til 
Kina, som de producerer også er blevet 
tilgængelige via internettet. Jeg ber om 
at myndighederne ikke må blokere for 
adgangen.

Søndag: Himmelske far, vær med 
Noreas ansatte når de holder møder om 
mediemission rundt omkring i landet. Jeg 
beder om, at mange må blive mødt med dit 
ord og styrket 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.

FEBRUAR
Mandag: Herre, jeg beder om tilstrækkelige 
økonomiske midler, så ”Kvinder med 
Håb”-programmet fortsat kan sendes på 
70 forskellige sprog og blive produceret på 
yderligere flere sprog.

Tirsdag: Jeg vil gerne bede for de 
studerende i Indonesien, som lærer at bruge 
medier gennem Studio Sentosa, Noreas 
samarbejdspartner. Gud, vil du give visdom 
til de ansatte, så de kan udruste de unge til 
at nå nye grupper i Indonesien med dit ord.

Onsdag: Kære Gud i himlen. Jeg beder 
for de kristne i Mellemøsten, som ofte er 
isolerede, truet af ekstremister og uden 
fællesskab med andre troende. Jeg beder 
for deres sikkerhed, og om at SAT-7s 
programmer må give dem opmuntring og 
følelse af fællesskab.

Torsdag: Tak for de mange som er med i 
Projekt Hannahs bedenetværk i Danmark og 
på Færøerne. Jeg beder om din velsignelse 
over arbejdet.
(På verdensplan er der omkring 50.000, som 
beder for de samme emner)

Fredag: Kære Far. Jeg beder for kvinder i 
Østafrika, som oplever, at deres familier ikke 
accepterer deres tro på Jesus. Jeg beder 
om, at radioarbejde og bede-netværk må 
styrke de troende til at være vidner for deres 
nærmeste.

Lørdag: Jeg ber for det kristne 
radioprogram ”PopCorn”, som er en slags 
søndagsskole for millioner af børn i Kina. Må 
børnene forstå hvorfor Jesus blev menneske 
og kom til jorden.

Søndag: Kære Gud. Jeg beder om at de 
små Tankevækkere Norea sender ud på SMS 
hver mandag, må være til opmuntring og 
velsignelse for mange.

JANUAR
Mandag: Jeg beder om, at ”Kvinder med 
Håb”-programmet må give håb og trøst 
til kvinder i Centralasien, som lider under 
psykisk og fysisk vold i hjemmene. Jeg 
beder om, at ægtemændene må stoppe 
med at slå deres hustruer og vælge at følge 
Jesus.

Tirsdag: Gud, jeg beder om beskyttelse for 
de kristne i Indien, som oplever forfølgelse. 
Vil du vise Noreas samarbejdspartner, 
hvordan de bedst muligt kan række 
evangeliet til Indiens mange millioner 
fremover.

Onsdag: Jeg beder for Tyrkiet, som er 
lukket for traditionel mission. Tak at de 
kristne TV-programmer fortsat sendes via 
satellit. Jeg beder om, at mange må få et 
møde med Jesus. 

Torsdag: Kære Gud. Jeg beder for de 
ensomme i vort land. Jeg beder om, at de 
må møde dig og høre mere om dig f.eks. 
gennem Norea WebRadio eller lysetoglivet.dk

Fredag: Kære Far i himlen. Jeg beder 
for radiolyttere i Eritrea, som oplever, at 
radioprogrammerne er som en menighed 
for dem. De fleste kan ikke gå i kirke, og 
derfor er solid forkyndelse i radioen ofte 
med til at bevare dem i troen.

Lørdag: Tak for de mange mennesker som 
kommer til tro i Kina. Jeg beder om, at 
de må få den nødvendige oplæring, og at 
arbejdet med at dele ”Radiokirker” ud som 
Norea støtter, må blive til stor velsignelse
(En ”Radiokirke” er en pakke med en bibel, 
noget kristent litteratur og en radio)

Søndag: Tak for at Norea sammen 
med Luthersk Mission har startet en 
genbrugsbutik i Kolding. Tak for de mange 
frivillige der gør et stort arbejde.

“Jeg har oplevet 
forfølgelse fra min 

familie, fordi jeg er den 
første som er blevet 
kristen. Vil i ikke nok 
bede om at jeg må 
være stærk i Jesus, 
selvom jeg er ny i 

troen.”
(Lytter fra Somlot distriktet i Battambang)
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