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MedieMission

OKTOBER
Mandag: Jeg beder for Noreas daglige 
ledelse og bestyrelse. Udrust du dem og giv 
dem frimodighed og visdom i arbejdet.

Tirsdag: Jeg beder for rejsen den 22. – 28. 
oktober til Albanien, hvor Norea-venner 
skal møde albanske lyttere. Jeg beder 
om, at turen må forløbe godt og være til 
velsignelse for deltagerne.

Onsdag: Jeg takker for, at det er muligt at 
bringe budskab om håb til romaer i Serbien 
på deres eget sprog. Jeg beder om, at de 
må tage imod Guds kærlighed.

Torsdag: Herre, jeg beder dig være med 
de mennesker, der lever under trusler eller 
har oplevet forfølgelser, fordi de ønsker at 
tilhøre dig. Vær med dem, der bærer på 
sorg, fordi de har mistet familie eller venner 
i angrebene på kirker i bl.a.  Egypten.

Fredag: 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, og at de må møde 
kaldet til at bære med i arbejdet.

Lørdag: Jeg takker 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.

Søndag: Jeg beder for de mange børn i 
Kina, som er efterladt hos slægtninge eller 
er helt alene, fordi forældrene må flytte til 
byen for at få arbejde. Jeg beder om, at du 
må lindre deres savn og hele deres sår.

NOVEMBER
Mandag: Jeg beder for Noreas økonomi. Tak 
for alle der trofast bærer økonimisk med i 
arbejdet. Jeg beder om, at du, Herre, vil lede 
nye ind i givertjenesten.

Tirsdag: Jeg beder for Navy So, lederen af 
”Kvinder med Håb” i Cambodja. Vil du give 
hende visdom og kræfter til at lede arbejdet.

Onsdag: Jeg beder for George, leder hos 
Noreas indiske samarbejdspartner, og 
hans medarbejdere. Jeg beder om, at du 
vil give dem visdom til at vidne for deres 
landsmænd gennem medierne.

Torsdag: Jeg beder for det krigshærgede 
land Afghanistan, som er blandt de farligste 
steder i verden at være kristen. Vær med 
Noreas samarbejdspartner SAT-7, hvis 
udsendelser når ind i mange hjem.

Fredag: Kære Gud. Jeg takker dig for de 
mennesker, der lytter til Norea WebRadio 
hver dag. Jeg beder om, at udsendelserne 
kan føre mennesker i Danmark tættere ind 
til dig.

Lørdag: Jeg beder for de kristne i Eritrea, 
som sidder i fængsel på grund af deres tro. 
Jeg beder om, at du vil trøste, styrke og 
bevare dem.

Søndag: Jeg takker for programmet ”Awake 
with the Angels”, som kan være med til at 
sprede lys og håb til unge lyttere i Kina.

DECEMBER
Mandag: Himmelske far. Tak for julens 
budskab. Tak, fordi Norea kan være med til 
at bringe det frelsende evangelium ud til 
mennesker over hele jorden.

Tirsdag: Jeg beder om beskyttelse af 
”Kvinder med Håb”-medarbejdere, når de 
tager på lytterbesøg. Jeg beder om, at du 
vil give dem visdom til at møde lytterne og 
imødekomme deres behov.

Onsdag: Jeg beder for piger i Albanien, 
som er i fare for at blive udsat for 
menneskehandel og holdes hjemme fra 
skole af frygt for at de skal blive solgt. Tak at 
du har øje for den enkelte.

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

Fredag: Kære Gud. Jeg beder om, at de små 
Tankevækkere, Norea sender ud på SMS 
hver mandag, må være til opmuntring og 
velsignelse for mange. Og jeg beder dig om, 
at du vil give nogen frimodighed til også at 
vidne ved at sende Sms’erne videre til andre.

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

Søndag: Jeg beder for programmet ”Our 
Time”, der især har til formål at opbygge 
familier. Jeg beder om, at lytterne må få 
hjælp til at fokusere på sande livsværdier.
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“Overgiv din vej til 
Herren, stol på ham, så 

griber han ind ”  
(Salme 37,5)

Bed med 
NOREA



SEPTEMBER
Mandag: Tak for de mange som er med i 
’Kvinder med Håb’ 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) 

Tirsdag: Jeg takker for, at Noreas 
samarbejdspartner i Centralasien har kunnet 
bygge nyt kontor og studie. Jeg beder om, 
at de kristne i Centralasien må blive styrket i 
troen gennem radioprogrammerne.

Onsdag: Jeg beder for Indonesien, som er 
det land i verden med flest muslimer. Jeg 
beder om, at Noreas partnere i landet må nå 
nogen af de over 220 unåede folkegrupper 
med evangeliet via medierne.

Torsdag: 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.

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

Lørdag: Jeg beder for arbejdet med 
at opstarte et nyt kristent program for 
somaliske børn. Jeg beder om, at man 
må finde de rette medarbejdere, og at 
de økonomiske midler til produktion og 
sendeomkostninger også må blive fundet.

Søndag: Jeg takker for, at det er blevet 
muligt at skifte sender, så de kinesiske 
programmer, Norea støtter, kan nå længere 
ud. Jeg beder om at skiftet, som sker her i 
efteråret, må forløbe smertefrit og være til 
gavn for lytterne.

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: 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

Tirsdag: Jeg beder for produktionen af 
”Kvinder med Håb”-programmet i Albanien, 
Cambodja, Etiopien og Centralasien. Jeg 
beder om åndelig visdom og kreativitet til 
medarbejderne.

Onsdag: Jeg takker for, at det bla. gennem 
støtte fra Noreavenner har været muligt at 
lave en app rettet mod flygtninge i Europa. 
Jeg beder om, at mange må opdage, at 
denne app findes, og at de må få hjælp 
igennem den.

Torsdag: Jeg beder for SAT-7`s nye 
undervisningsprogram for flygtninge, 
hvor man ønsker at formindske 
uddannelseskløften i Mellemøsten. Jeg 
beder om, at denne nye kanal må få nye 
seere til også at ”opdage” SAT-7’s andre 
kanaler.

Fredag: Kære far. Jeg beder dig være med i 
projektet ”Hidden Treasures”, hvor man via 
en lyd-dramaserie ønsker at hjælpe kvinder 
ud af prostitution. 

Lørdag: Jeg takker for lyd-dramaserien 
”Healing Voice”, som giver nyttig 
information og hjælper lytterne til at drøfte 
vigtige emner. Jeg beder om at serien må 
kunne produceres på flere sprog.

Søndag: Jeg beder for Brad Yu, lederen af 
Voice of Salvation, vores samarbejdspartner 
i Kina. Vil du lede ham ad dine veje, når han 
skal træffe beslutninger.

JULI
Mandag: Jeg takker for, det er muligt at 
afholde Bibelcampings og Sommercamps 
i Danmark. Jeg beder om at du, Herre, 
også  vil velsigne de møder, hvor Noreas 
medarbejdere medvirker.

Tirsdag: 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 
”Kvinder med Håb”s bedekalender på mere 
end 85 forskellige sprog.

Onsdag: Jeg beder om, at du, Gud, 
særligt vil se til de kristne i Indien, som 
oplever forfølgelse i troen. Jeg beder om, 
at radioprogrammer må hjælpe dem til at 
blive bevaret i troen. 

Torsdag: Tak for Radio Shema i Tyrkiet, 
som dagligt sender kristne programmer til 
store dele af landet. Sæt din beskyttelse, 
Herre, omkring medarbejderne og lederen 
Sonér Tufan.

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

Lørdag: Jeg beder for Wakshuma og 
de øvrige medarbejdere i Etiopien, som 
producerer programmer og besvarer 
henvendelser fra lyttere. Jeg beder om 
visdom i arbejdet.

Søndag: Jeg takker for, at det er muligt at 
sende børneprogrammet ”Popcorn” til børn 
i Kina. Jeg beder om, at du vil velsigne 
programmet, så mange børn må komme 
til tro.

“I spreder sand 
visdom gennem jeres 

programmer. Disse 
programmer giver mig 
styrke og opmuntrer 
mig, hver gang jeg 

lytter til dem.”
(Lytter fra Durres, Albanien)
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