
Kvinder 
med Håb

Bøn for kvinder med indflydelse
Marts 2017



2

Denne måned fejrer vi 
sammen med kvinder 
over hele verden som en 
del af Den Internationale 
Kvindedag. Temaet 

for dagen i 2017 er ”Dristige - klar til 
forandring”.
Jeg begyndte at tænke på de kvinder 
i Bibelen, som var dristige og klar til 
forandring. Kvinder som levede for Gud 
og tjente hans folk med deres gaver og 
gerninger. En kvinde, som jeg især kommer 
til at tænke på, er Debora, profetinden, 
som vi finder i Dommerbogen kapitel 4.
Debora er den eneste kvindelige dommer, 
som er omtalt i Bibelen. Hun fortalte 
Barak, at Herren, Israels Gud, befalede, 
at han skulle lede et angreb mod kongens 
hær. Barak tøvede med at adlyde Herren, 
men Debora mindede ham dristigt om 
Guds løfte. Debora var en kvinde, som var 
dristig og klar til forandring.
Hvad kræver det af os at være kvinder, 
som er dristige og klar til forandring? 
Er vi villige til at tale for de kvinder, som 
ikke har nogen stemme? Er vi villige til at 
kæmpe for forandring for kvinder, som 
bliver mishandlet og svigtet i nogle dele 
af vores verden i dag? Er vi villige til at 
bede og gå ind for Herrens ansigt og søge 
visdom og styrke til at stå frem for dem, 
som er bragt til tavshed og misbrugt?
Alle kvinder er skabt i Guds billede. Lad os 
stå sammen og bede om modet til at være 
dristige og klar til forandring. Til at være 
kvinder som kan sige, at vi stoler på Gud, 
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og at vi ved, Han er miraklernes Gud. 
Må vi være kvinder som tror, at Gud 
ser alt, hvad der sker for vore udstødte 
søstre. Kvinder, som bruger vores tid, 
evner eller ressourcer for at hjælpe med 
at forandre samfund, landsbyer, byer og 
lande for Jesus.
Når du beder i dag, er du sammen i 
bøn med kvinder over hele verden, som 
beder om at være dristige og klar til 
forandring. Hvor har du brug for mere 
mod? Hvem beder Gud dig om at tale 
med, så de bliver mindet om Guds løfter 
i deres liv i dag?
Du er hans datter, kaldet til at bede og 
til at være dristig og klar til forandring 
i kvinders hjerter over hele verden. Mit 
hjerte gør ondt sammen med dit, mens 

”Fokus på Kvinder med håb” - 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 der 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.norea.dk)

Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din computer. 
På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på kvinder med håb” den 
fjerde torsdag i måneden kl. 19.05.

vi er dristige på vegne af evangeliet, 
i håbet om at mange hjerter vil tage 
imod Guds kærlighed gennem hans 
søn Jesus Kristus.
Sammen i glæden,

Peggy Banks
Global leder

Kvinder med Håb/Projekt Hannah
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1. Bed om, at verdens, kirkens og 
samfundets ledere må udruste piger 
og kvinder til at gøre deres yderste og 
vove at blive kunstnere, atleter, forret-
ningsledere, læger, mødre, musikere, 
sygeplejersker, politikere, lærere og 
hustruer, der vil gøre livet bedre for 
andre og ære Gud i alt, hvad de gør. 
2. Bed Gud beskytte, lede og 
velsigne de hundredvis af kvinder i 
”Kvinder med Håb”s stab og de man-
ge frivillige rundt om i verden, der 
står ansigt til ansigt med mange ud-
fordringer, når de rækker ud til kvin-
der, der har brug for venskab og Guds 
kærlighed. 
3. Bed om udholdenhed for de 
tusinder af kvinder i de hundredevis 
af ”Kvinder med Håb” bedegrupper i 
Afrika, USA, Asien og Europa. De har 
taget imod Guds kald til at være forbe-
dere. Bed for dem, der oversætter den 
månedlige bedekalender til mere end 
85 sprog, og for dem, der distribuerer 
den, så kvinder i 125 lande kan bede 
sammen til Guds ære.
4. Bed for de kvinder, der arbej-
der hårdt med at oversætte manuskrip-
ter; for dem, der lægger stemmer til, så 
programmerne kan gå i luften; og for 
dem, som producerer ”Kvinder med 
Håb”-programmerne på 70 sprog. Bed 
om, at disse programmer må fortsætte 
med at opmuntre de kvinder, der har 
mistet håbet; må styrke dem, der føler 
sig svage; må løfte dem op, der er fal-
det; må udfordre dem, der er ved godt 

helbred, så de tager sig af dem, der har 
brug for det; må inspirere alle lytterne 
til at leve nær ved Herren og må min-
de den isolerede lytter om, at hun ikke 
er alene. 
5. Bed for de kvinder, der er flyt-
tet til fremmede lande, til fjerntliggen-
de landsbyer, til overfyldte storbyer 
og til skrækkelige slumkvarterer for 
at åbne eller arbejde i en klinik, på en 
skole, i et tilflugtshjem eller i andre in-
stitutioner for at imødekomme behov 
hos den almindelige befolkning eller 
de isolerede fattige. 
6. Bed for de kvinder, der ar-
bejder på regeringskontorer eller har 
andre ledelsesposter i samfundet. Bed 
om, at de må forsvare og værdsætte 
kvinder og børn og opmuntre em-
bedsmændene til at arrestere og rejse 
tiltale mod voldsudøverne.
7. Bed for kvinderne i de orga-
nisationer, som modigt samarbejder 
med lokale ledere og ledere i verden 
om at give håb og en bedre fremtid til 
ofre for slaveri, seksuel udnyttelse og 
andre former for voldelig undertryk-
kelse. 
8. Bed for de begivenheder, der 
skal finde sted rundt omkring i ver-
den i anledning af Kvindernes Inter-
nationale Dag. Man vil fejre kvinder-
nes største kulturelle, økonomiske, 
politiske, religiøse og sociale bedrif-
ter i historien. Bed om, at mange må 
opmuntres til at støtte de kvinder og 
piger, der ønsker at gøre en positiv for-
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entertainere, der lever et moralsk- og 
Kristuscentreret liv. Bed om, at disse 
rollemodeller må opmuntre piger til 
at respektere dem selv ved den måde 
de klæder sig på, opføre sig på og be-
handler andre på. 
15. Bed for kvinder, der sørger 
over tabet af forældre, ægtefælle, børn 
eller andre familiemedlemmer. Bed 
om, at de må erfare den fred, som kun 
Gud kan give. Bed om, at Gud må 
hjælpe dem til at komme igennem da-
gen, og lade dem se, hvad han har til 
dem i de dage, der ligger foran dem. 
16. Bed om, at det må gå op for 
fædre, ægtefæller, brødre og alle an-
dre, at det er et tab for samfundet, og 
at det ikke giver fremgang, når kvin-
der og piger bliver nægtet at nå deres 
yderste potentiale og at bruge de evner 
og passioner, som Gud har givet dem. 
17. Bed for de kvinder og piger, 
der ikke har fået mulighed for at lære 
at læse og skrive. Bed Herren om at 
hjælpe dem til at erfare, at han elsker 
dem, har en mening med deres liv og 
ønsker, at de skal bruge deres evner 
og passioner til hans ære. Mange ele-
ver fra mundtlige kulturer har en for-
bløffende evne til at lære umådelige 
mængder af information udenad eller 
besidde helt ekstraordinære evner, 
som er til gavn for andre. 
18. Bed om, at Gud vil beskytte de 
kvinder, der hjælper dem, der er udsat 
for vold i hjemmet. Bed om, at myn-
dighederne må arrestere og straffe de 

skel i deres hjem og samfund.
9. Bed om, at jordemødre må 
få den nødvendige oplæring i at tage 
sig af kvinder, der skal føde. Bed for 
de kristne kvinder, der økonomisk 
hjælper kvinder, som lider pga. fist-
ler, nedsunken livmoder og kvindelig 
omskæring, så de kan få den nødven-
dige operation. 
10. Bed om, at kvinder, der arbej-
der på klinikker og hospitaler, hvor 
man kæmper med utilstrækkelige for-
syninger og personale, må møde de 
vældige behov fra syge og hjælpeløse. 
11. Bed for kvinder, der arbejder 
på forretningskontorer, og som bliver 
chikaneret, underbetalt og vist mang-
lende respekt. Bed om, at mandlige og 
kvindelige tilsynsførerende, ledere og 
forretningsindehavere må vise respekt 
for de kvinder, der arbejder for dem. 
12. Bed om, at kvindelige lærere, 
professorer og uddannelsesledere må 
respektere de kvindelige studerende 
og give dem den nødvendige tillid til 
at fuldføre de opgaver, der ligger foran 
dem. 
13. Bed for kvinder, der er enga-
geret i ingeniørarbejde, matematik, 
videnskabelig forskning og andre om-
råder, der overvejende bliver betragtet 
som mandefag. Bed om, at de frimo-
digt må bruge det intellekt, som Gud 
har givet dem.
14. Bed om, at piger må finde 
rollemodeller blandt de mange krist-
ne kunstnere, dansere, musikere og 
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voldsmænd, der prøver at benytte sig 
af voldelig kommunikation, kontrolle-
rende opførsel eller fysisk og seksuelt 
misbrug for at få kvinderne til at leve i 
frygt og ydmygelse. 
19. Bed for kvinder, der sørger for 
tøj, lægebehandling, skolepenge eller 
sikre hjem for forældreløse børn. Bed 
for piger, der hjælper deres bedste-
mødre med at tage sig af deres yngre 
søskende, eller som selv prøver på at 
gøre det. 
20. Bed for enker og forladte hu-
struer, der arbejder hårdt for at for-
sørge deres familier. ”Skaf de svage og 
faderløse deres ret, frikend de hjælpe-
løse og arme, udfri de svage og fattige, 
red dem fra de ugudeliges magt.” (Sl. 
82,3-4)
21. Bed for de ”Kvinder med 
Håb”-teams, der besøger og undervi-
ser kvinder, som er i fængsel i Angola, 
Albanien, Brasilien, Cambodja, Den 
Demokratiske Republik Congo, Etio-
pien, Ghana, Indonesien, Elfenbens-
kysten, Kenya, Liberia, Nepal, Para-
guay, Portugal, Sydafrika, Tanzania, 
Thailand og andre lande. 
22. Bed om, at flere kvinder og pi-
ger modigt må tale deres sag og tage 
skridt henimod at forbedre deres liv. 
Nogle samfund anerkender ikke kvin-
ders meninger, og de mandlige fami-
liemedlemmer tager alle de beslut-
ninger, der kontrollerer kvindernes 
daglige liv. 
23. Bed for kvinder, der arbejder 

hårdt for at skaffe rent vand, så de kan 
forhindre sygdom og død blandt de-
res familier og i samfundet. Derved 
opmuntrer de til et sundt liv, som ærer 
Gud. 
24. Bed om Guds visdom til og 
beskyttelse af kvinder, der modigt be-
søger flygtningelejre for at fortælle om 
Jesus og for at opmuntre dem, der lyt-
ter til TWR’s radioprogrammer. 
25. Bed om, at kvinder og piger 
må lære deres identitet i Kristus at 
kende og den værdi, de har for deres 
familier, kirker og samfund.
26. Bed for de kvinder, der har af-
vist at leve som trælle af heksekunst, 
forfædredyrkelse og andre falske reli-
gionspraksisser, og nu følger Kristus. 
Mange af dem bliver forkastet af deres 
familier, og ofte bliver de truet på livet. 
Bed om, at de må erfare Helligåndens 
kraft, når de ofrer meget for den Gud 
og Frelser, de tilbeder og elsker. 
27. Bed for kvinder, der føler sig 
afvist af deres kirke pga. restriktioner 
mht. kvinder i menighedsarbejdet. 
Bed om, at disse kvinder må blive ved 
med at være tro over for Guds kald, 
selv om de ikke kan få den titel og den 
anerkendelse, som mænd får.
28. Bed for kvinder, der udviser 
gæstfrihed over for andre og byder 
dem indenfor i deres hjem uden at 
forvente noget til gengæld. Bed om, at 
Gud må sørge for dem og deres fami-
lier. 
29. Bed for dem, som arbejder for 
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at redde børn ud af prostitution. Bed 
om, at disse børn må få et sikkert sted 
at bo, hvor de kan heles og lære om 
Gud. ”Før ordet for de stumme, tal de-
res sag, når de er ved at bukke under. 
Før ordet, døm retfærdigt, og skaf den 
hjælpeløse og fattige ret!” (Ords. 31,8-
9)
30. Bed for venner og støtter til 
kvinder, der overvejer at afslutte de-
res svangerskab ved abort. Der bliver 

lagt pres på mange kvinder fra fami-
liemedlemmers, kæresters eller sam-
fundets side. Andre vælger at abortere 
deres babyer, fordi de har lært, at deres 
babyer kun er en vævsmasse. 
31. Bed om, at kvinder må erfare 
den sande glæde, der udspringer af at 
prise Gud midt i smerte og håbløshed. 
Bed også for de kvinder, der oplever 
dyb smerte eller depression, og som 
ikke er i stand til at bede. 

Bøn for kvinder med indflydelse til at kunne hjælpe
På trods af mange forhindringer og uden 
hensyn til om de får opmærksomhed, 
finder kvinder sædvanligvis forskellige 
måder til, hvordan de kan gøre en 
positiv forskel for deres familier, venner 
og samfund. Selv om disse kvinder 
ofte overses i historiebøgerne, har de 
været stærke drivkræfter indenfor 
uddannelse, medicin, politik, kristent 
menighedsarbejde, videnskab og mange 
andre erhverv. Gud har givet kvinder 
evner til at finde måder, hvorpå de kan 
hele det brudte i denne verden – lige fra 
at trøste de døende til at regere et land. 

Læge Catherine Hamlin er et godt 
eksempel. Hun og hendes mand var 
fødselslæger og gynækologer. De 
flyttede fra Australien til Etiopien 
sidst i 1950’erne for at oprette en 
jordemoderskole i Addis Ababa. De 
forbedrede en kirurgisk teknik, der blev 
brugt til at lukke fistelskader på kvinder, 
der havde født, og de grundlagde Addis 
Ababa Fistel Hospital. Det var det eneste 
hospital på det tidspunkt, der blev 
dedikeret til at behandle denne slags 
former for skader. 



Catherine fortsatte sin praksis selv efter 
sin mands død i 1993. Hendes arbejde 
har forandret livet for mere end 50.000 
kvinder og deres familier og har videregivet 
en arv i form af lægehjælp, der spænder 

over et uddannet personale på 550 
personer, et rehabiliteringscenter, Hamlins 
Jordemoderskole og 34 sundhedscentre 
ude i landområderne. Cathrine Hamlin er 
nu 92 år.
Det er historier som Hamlins, der minder 
os om Guds ufattelige måder at bruge 
kvinder på. 
Lad os i hele marts måned til ære for 
Kvindernes Internationale Dag d. 8. marts 
fejre og bede for de utallige kvinder, der så 
modigt bliver ved med at ændre historien, 
og som gør livet bedre for så mange. Bed 
om, at familiemedlemmer og ledere må 
opfordre flere piger og kvinder til frimodigt 
at bruge de evner, det intellekt og den 
passion, som Gud har givet dem. 
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