
Kvinder 
med Håb

BØN FOR UDDANNELSE OG OPLÆRING
April 2017



2

Et af mine yndlingsvers i 
Bibelen er Ordsprogenes 
Bog kap 9 v 10: ”At frygte 
Herren er begyndelsen 
til visdom, at kende den 

Hellige fører til forstandighed.” Verset 
giver mig håb, når jeg tænker på de mange 
kvinder og piger rundt omkring i verden, 
som ikke har fået muligheden for at få en 
uddannelse. Gennem ”Kvinder med Håb” 
kan vi dele det håb, vi har fået i Jesus, ved 
at bringe Guds Ord til kvinder, så de får et 
sandt billede af, hvordan Gud ser på dem, 
nemlig som skabt i hans billede og skabt 
til et liv med indhold. Der findes mange 
tungtvejende fordele ved at piger får en 
uddannelse, og vi er nødt til fortsat at bede 
Gud om at åbne døre, så flere piger kan få 
frihed og adgang til skolegang.

Nogle af fordelene er:
- Nedsat børne- og mødredødelighed
- Bedre ernæring og sundhed for børn
- Lavere fødselstal
- Forbedret økonomisk produktivitet og 
vækst
 -Beskyttelse af piger mod HIV/AIDS, 
misbrug og udnyttelse*

Guds opgave til os er at vise kærlighed, 
bringe håb og give sandheden til kvinder 
og piger videre. Han ser og hører vore 
stemmer, når vi beder om, at vore søstre 
rundt omkring i verden først og fremmest 
må lære Gud at kende; han som elsker dem 
og har skabt dem i sit billede. Lad os bede 

Kære ven

Kvinder med håbs 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 norea.dk 

Oversættelse: Birgit Hald Olsen og Anette 
S. Jensen 
Redaktør: Anette S. Jensen
Forsidefoto: Oplæring i at lave sko - Nepal
 
Norea Danmark og Norea Mediemisjon, 
Norge driver i samarbejde med Trans World 
Radio ”Kvinder med Håb” – programmerne 
i Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan, 
Etiopien og Albanien.

NOREA



3

om, at vi alle må vokse i erkendelsen af, 
hvem Gud er, så vi får en større forståelse 
af hans kærlighed og nåde i vore liv.

Lad os i denne måned især bede om at 
flere kvinder og piger må få muligheden 
for at få uddannelse, som ikke kun 
vil være til gavn for dem selv og deres 
sundhed, men også for deres familie, 
samfund og land.

Lad os forenes i bøn og overgive os selv 
til Herren, så han vil lade os lære og 
vokse ud fra de sandheder, som findes 
i Bibelen. Og lad os aldrig glemme at 
der stadig er mere at gøre for at piger og 
kvinder må lære sandheden om Gud 
at kende, og for at de må erfare hans 

”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 comput-
er. 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.

magt til at give frihed og adgang til 
uddannelse.

Fælles i glæden

Peggy Banks
Global leder

Kvinder med Håb/Projekt Hannah

*http://www.educatinggirlsmatters.
org/challenge.html
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1. Bed om, at der må blive gjort 
mere for at ændre den kulturelle prak-
sis, der anser piger for at være uværdi-
ge til at få en uddannelse. Bed om, at 
love, som skal sørge for, at piger ikke 
blive hindret i at få en uddannelse, må 
blive håndhævet på det kraftigste. 
2. Bed om, at oversættere og 
produktionsteams i TWR’s ”Kvinder 
med Håb” må få indsigt og kreativi-
tet. Deres opgave er at gøre Guds Ord 
forståeligt for kvinder, der ikke kan 
læse og skrive, ved at tilpasse høre-
spillene/lyd-dramaserierne ”Kvinder 
med Håb” og ”Healing Voice” (Den 
helbredende stemme) og ”Hidden 
Treasures” (Skjulte skatte), så de kan 
blive kommunikeret ud på lytternes 
hjertesprog, og så de passer ind i deres 
kultur. 
3. Bed om, at de 4 milliarder 
mundtligt kommunikerende menne-
sker i verden må få mulighed for at 
høre evangeliet i deres foretrukne læ-
ringsstil, så de kan forstå det og svare 
på Guds invitation til frelse. Jesus, den 
største lærer, talte til utallige analfabe-
ter gennem historier, poesi og repeti-
tion, så hans budskab kunne nå ind til 
deres hjerter og få indflydelse på deres 
liv. 
4. Bed for de tusindvis af trofa-
ste kvinder i ”Kvinder med Håb”-be-
degrupper rundt omkring i verden. 
”Kvinder med Håbs” månedlige be-
dekalender oversættes mundtligt til 
sprog som ari, mina, tadsjikisk, um-

bundu og usbekisk for de mange for-
bederes skyld, som ikke kan læse. I 
nogle bedegrupper læser en person 
(oftest et barn) bedeemnet op, så disse 
fantastiske kvinder kan bede for andre 
rundt omkring i verden. 
5. Bed om sikkerhed for de pi-
ger, der skal gå langt for at modtage 
undervisning, fordi deres landsby ikke 
har en skole. Bed også om beskyttelse 
for de piger, der bor på kollegium el-
ler hos familiemedlemmer, der tilby-
der logi i nærheden af skolen. Nogle 
piger bliver voldtaget, slået eller dræbt 
på vej til skole, eller mens de bor langt 
væk fra deres hjem. 
6. Bed for ”Kvinder med Håb” 
og Norea Medie Mission (Norge), når 
de arbejder sammen med partnere i 
Afrika om at give åndelig vejledning 
og praktisk medicinsk information til 
kvinder, hvoraf mange ikke kan læse, 
vedrørende konsekvenserne af kvin-
delig omskæring og fistler. 
7. Bed om visdom og forståelse 
til de forfattere, der forbereder Kvin-
der med Håb programmerne for de 
mundtligt kommunikerende kvinder, 
der bedst lærer gennem rutiner, i fæl-
lesskab med andre, gennem repetition 
og gensidig påvirkning. 
8. Bed om, at de lokale myndig-
heder må lære deres samfund, at en-
hver, der gør skolepiger fortræd, vil 
blive straffet hårdt. 
9. Bed for de dyrebare piger, der 
er blevet slået eller har fået syre kastet 
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han som døde på korset for at betale 
for deres synder, og som opstod igen. 
”Således står der skrevet: Kristus skal 
lide og opstå fra de døde på den tredje 
dag, og i hans navn skal der prædikes 
omvendelse til syndernes forladelse 
for alle folkeslag. I skal begynde i Jeru-
salem…”(Luk. 24, 46-47)
15. Bed om kvalitetsbevidsthed 
i udvælgelsen af musik til ”Kvinder 
med Håb”-programmerne. Musik er 
et vigtigt redskab, når der skal under-
vises om Guds sandheder for menne-
sker, der kommunikerer mundtligt. 
16. Bed om at kvinder må leve i 
kraften fra Jesu opstandelse og i den 
overbevisning, at han dagligt går med 
dem, og at de aldrig er alene.
17. Bed for et seks måneder langt 
undervisningsforløb fra TWR Nepal, 
og for de 19 kvinder, der netop har 
afsluttet det. De fattige forhold, de le-
vede under, forhindrede dem i at gå 
i skole. Nu kan de læse i Biblen, læse 
vejskilte osv. Deres selvtillid er vokset, 
og de er ikke længere skamfulde.
18. Bed for de unge piger, der lø-
ber væk for at undgå tvangsægteskab. 
Det resulterer med al sandsynlighed i, 
at de må droppe ud af skolen. Bed om 
at samfundets ledere må beskytte dis-
se piger og straffe dem, der prøver at 
tvinge dem ind i ægteskab. 
19. Bed om visdom til at nå de 
kvinder, der ikke kan læse og skrive. 
De har svært ved at forstå og deltage 
i bibelstudiegrupper og gudstjenester, 

på sig, fordi de gik i skole. 
10. Bed for de kvinder, der un-
dervises i at bruge de 27 symaskiner 
på skrædderkurserne i Hannahs Hus 
i Tanzania. De har stadigvæk ingen 
borde, elektricitet eller rindende vand. 
Bed om, at der snart må blive gravet 
en brønd ud, så de kan bruge deres 
badeværelsesfaciliteter og undervise i 
madlavning. 
11. Bed om visdom og enhed for 
”Kvinder med Håb” teamet i Cambod-
ja. De rejser ofte til landsbyer for at 
undervise om sundhed på seminarer 
og for at opmuntre flere mennesker til 
at lytte til programmerne og lære om 
Gud. 
12. Bed om at samfundets ledere 
må sørge for skoleuniformer og sko til 
fattige børn, og at de må være villige 
til og i stand til at afskaffe skolepenge. 
Mange lande erklærer, at de har fri ud-
dannelse, men fattige familier kan sta-
digvæk ikke sende deres børn i skole. 
13. Bed for produktionen og ko-
pieringen af de cd’er og andre me-
dier, der indeholder ”Kvinder med 
Håb”-programmer. Eftersom de ikke 
kan referere til skriftlige optegnelser 
eller til Bibelen, må kvinder, som ikke 
kan læse, høre programmerne adskil-
lige gange for at huske materialet og 
for at kunne anvende det i deres liv. 
14. Bed om, at Helligånden må 
arbejde i kvinders hjerter og forbere-
de dem på at modtage det forvand-
lende budskab om håb i Jesus Kristus; 
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fordi de ikke kan læse og behandle in-
formation på samme måde som dem, 
der kan læse.
20. Bed om at forældre må forstå, 
at deres kulturelle praksis med tidligt 
ægteskab ikke beskytter deres døtre. 
Piger, der går i skole, vil få højere løn 
og få sundere familier i fremtiden.
21. Bed for de kvinder og piger, 
der er isolerede pga. deres kultur, reli-
gion og familier, som forhindrer dem 
i at gå i skole for at holde dem væk fra 
mænd og drenge, der ikke er familie-
medlemmer. 
22. Bed om, at samfundets ledere 
må forstå vigtigheden af at skaffe rent 
vand og sanitære faciliteter for elever-
ne, mens de er i skole. Mange ældre 
piger dropper ud af skolen, fordi der 
ikke er nogen toiletfaciliteter til piger. 
23. Bed for kvinder, der er tvunget 
til at gifte sig med en af deres kidnap-
pere i Albanien, Bulgarien, Etiopien, 
Kirgisistan og andre lande, hvor skik-
ken med at kidnappe unge kvinder og 
piger praktiseres. Disse kvinder bliver 
misbrugt, tvunget til at droppe ud af 
skolen, og får sjældent lov til at se de-
res familier igen. Bed om at lovene må 
blive håndhævet, og at alle de ansvar-
lige må blive straffet. 
24. Bed for de piger, der arbej-
der, så der kan købes mad til familien; 
hjælper med at passe de mindre børn; 
og som prøver at gå i skole. De skal 
meget tidligt op og går i seng meget 
sent. 

25. Bed for de 14 kvinder, som 
færdiggjorde deres seks måneder lan-
ge sytræning i Nepal, og som håber på 
at åbne deres egne skrædderbutikker. 
Bed for de kvinder, der lærer at lave 
hjemmesko og sandaler, for at de kan 
sælge dem.
26. Bed for de ”Kvinder med 
Håb”- medarbejdere og frivillige, 
der afholder lytterstævner, sørger 
for sundhedsseminarer og besvarer 
spørgsmål fra lyttere og forbedere.   
27. Bed for ”Kvinder med Håbs” 
oversættere og bedekoordinatorer. De 
oversætter bedekalenderen til mere 
end 85 sprog og uddeler den i 125 lan-
de. Bed for de radioprogrammer, der 
deler det daglige bedeemne, så de, der 
ikke kan læse, kan bede sammen med 
os. 
28. Bed for de ensomme kvin-
der, der tyer til radioen for at få sel-
skab og så finder TWR’s programmer. 
Bed Gud om at åbenbare for dem, at 
de kvinder, der skriver og producerer 
”Kvinder med Håb”-programmerne 
ikke er de eneste, der bryder sig om 
dem, men at deres himmelske far også 
gør det.
29. Bed om kundskab og forståel-
se til de millioner af kvinder, der ikke 
forstår deres børns ernæringsmæssige 
og sundhedsmæssige behov.
30. Bed for planlægningen af 
TWRs ”Kvinder med Håb” konferen-
ce om lederskab.
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Bøn for uddannelse og oplæring af kvinder og piger

Piger har med al tydelighed nydt godt 
af den seneste indsats, der er foretaget 
i mange lande for at skaffe penge, sikre 
lokale skoler og kvindelige lærere, for 
ikke at nævne de tiltag, der er taget 
for at sætte fokus på den vold og den 
kulturelle praksis, der hindrer piger i at 
få en uddannelse. Når det så er sagt, er 
der globalt set anslået 62 millioner piger 
i alderen 6 – 15 år, der stadigvæk ikke 
går i skole. 

Fattigdom er en af de største faktorer, 
der begrænser pigers skolegang. Andre 
faktorer, der hindrer pigers uddannelse, 
er tidligt ægteskab eller tidlig graviditet, 
faren for seksuel vold, manglen på frie 
lokale skoler med undervisning på deres 
primære sprog og manglen på vand og 
sanitet i skolerne. 

Uddannelse kan ændre pigers liv 
og styrke samfundet. Kvinder, der 
færdiggør secondary school (skole for 
de 11-18-årige) får højere løn. Mødre, 

der selv har en uddannelse, er mere 
tilbøjelige til at sørge for, at deres egne 
børn også får en uddannelse og vil også 
sørge for mere næringsrig kost, rent 
vand og sikrere omgivelser. 

Mange kvinder fra mundtlige kulturer, 
der har lært at læse, kæmper ofte for 
at forstå, hvad de læser, fordi dette 
ikke er deres normale måde at lære 
på. De lærer ud fra lytning, repetition 
og udenadslære. De fleste mundtlige 
elever har evnen til at kunne lære store 
mængder af information udenad og 
taler ofte to eller flere sprog. Kvinder fra 
alle kulturer ønsker stadig muligheden 
for at kunne nyde uddannelse, eller at 
modtage færdigheder der kan forbedre 
deres liv, eller begge dele. Kristne 
kvinder ønsker også at lære Guds ord at 
kende og at få undervisning i, hvordan 
de skal overføre disse sandheder til 
deres dagligdag. 

TWR – Kvinder med Håb gør 



Foto: Undervisning i Nepal

seminarer og færdighedstræning beriger 
livet for disse kvinder og giver dem 
værdighed gennem viden om at Gud 
har omsorg for dem og ønsker, at de skal 
blomstre, mens de lever for at ære Ham. 

NOREA
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ELLER OVERFØRES TIL KONTONUMMER:
1551 (REG. NR.) 516- 989 MRK GAVEN “KMH”

Bibelens sandheder tilgængelige gennem 
radioprogrammer og sørger for oplysninger 
om sundhed og ernæring gennem søsterlig 
rådgivning, der kan sammenlignes med at 
have en samtale med en ven. Bedegrupper, 


