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For figentræet sætter ikke 
blomst, vinstokken bærer 
ikke frugt; olivenhøsten 
slår fejl, marken giver 
ingen afgrøde. Fårene er 

forsvundet fra folden, der er intet kvæg i 
indhegningen. Jeg vil juble over Herren og 
fryde mig over min frelses Gud.
(Hab 3,17-18)

Jeg elsker at gennemlæse Habbakuks bog 
en gang om året. Det er en lille bog med 
kun tre kapitler, men den afslører en smuk 
forandring i Habbakuks livssyn. Den viser 
mulighederne for at gå fra smertens og 
fortvivlelsens dybe skygger til glædens 
strålende lys. Dette minder mig om det 
håb, vi ser vokse frem i kvinders liv rundt 
om i verden.

Selv midt i vores fortvivlelse kan vi glæde 
os på grund af håbet. Vi glæder os over 
håbet, fordi vi har vores håb i Jesus. Han 
kom for at sætte os fri fra synd og give os 
et nyt liv i evighed. Vi glæder os, for en 
dag vil vi se Jesus og opleve en varig fred 
sammen med ham, for evigt. Lad os takke 
og prise ham i dag.

Når vi beder i november måned, så lad os 
også være taknemmelige for, hvad Gud 
har gjort gennem arbejdet blandt kvinder 
i verden gennem de sidste 20 år. Gud har 
berørt mænds og kvinders liv på dramatisk 
vis på grund af vore bedegrupper og 
”Kvinder med Håb”-programmer.
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i Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan, 
Etiopien og Albanien.
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Når vi ved dette særlige jubilæum glædes 
over arbejdet, begynder vi samtidig på et 
år, hvor vi vil fejre, hvad Gud har gjort, 
og vi beder for det, han vil gøre i den 
næste generation af kvinder med håb i 
fremtiden.
Tak:
- For din trofaste forbøn som har 
været med til fortsat at bringe velsignelse 
til så mange verden over
- Fordi du tror, at Gud er 
miraklernes Gud
- Fordi du opmuntrer andre 
til at bruge vores bedekalender i 
forbønstjenesten

På Bornholm mødte Peggy (tv) og Anette (th) Inger og Bent Bendix, som har brugt bede- 
kalenderen fra ”Kvinder med Håb” helt siden starten på arbejdet i Danmark i 1999/2000 :-)

- Fordi du beder til Gud i bøn 
efter hans vilje
- Fordi du holder ud og ikke giver 
op, selvom du ikke ser svar
Jeg beder om, at du må mærke Guds 
nærvær i denne måned, når du vender 
dig til ham i bøn.

Lad os glæde os i Herren,
Peggy Banks

Global leder
Kvinder med Håb
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1. Tak Gud for, at kvinder rundt 
omkring i verden herliggør Gud gen-
nem deres liv, selv når de svære om-
stændigheder ikke bliver bedre. En 
lytter fra Vietnam, som nu bor i Cam-
bodja, fortalte: ”Jeg kan hverken læse 
eller skrive, men ved at lytte til ”Kvin-
der med Håb” (KmH) – programmet 
får jeg både viden om sundhed og op-
muntring gennem Guds ord.”
2. Tak for Guds nærvær og be-
skyttelse af KmH’s globale leder Peggy 
Banks, når hun rejser rundt i Afrika, 
Asien, Europa og USA og er sammen 
med forbedere og lyttere, hjælper vore 
globale teams og taler om håb og læ-
gedom i Jesus.
3. Tak for de KmH - medarbej-
dere, der sørger for, at kvinder bliver 
i stand til at gøre en forskel for dem, 
de bor i blandt. Gennem medier, små 
fællesskabsgrupper og lederoplæring 
giver medarbejderne opmuntring, 
engagerer og klæder kvinder på til at 
bede, lytte, lære, vokse og give 
4. Tak for Philile Bhengu, der fra 
1. november er KmH’s regionale koor-
dinator for Syd- og Østafrika, og som 
arbejder fra TWR’s regionale kontor i 
Sydafrika. 
5. Tak for ”Hidden Treasures” 
(Skjulte Skatte) – en drama-serie på 
lyd, der hjælper seksuelt udnyttede og 
kvinder udsat for menneskehandel til 
at erfare Guds kærlighed og tilgivelse. 
Bed for dem, der oversætter og forbe-
reder produktionen af Skjulte Skatte 

til albansk, bulgarsk, tjekkisk, engelsk, 
ungarsk, rumænsk og russisk. 
6. Tak for, at KmHs lederin-
struktør, Ruth Mbennah, er ved at 
bearbejde og videreudvikle en global 
vejledning for uddannelse af ledere. 
7. Tak for at Flora Rittenhouse, 
der er KmHs projektleder og samar-
bejdspartner rejste til Sydafrika for at 
opmuntre dem, der tjener dér og for 
at sørge for oplæring i rapportering 
og medieindhold. Tak også for at Flo-
ra, Pilar Torras og Valerie Smith fik 
mulighed for at repræsentere Skjulte 
Skatte på en konference i Tyskland.
8. Tak for at KmH-programmet 
kan høres på 71 sprog via radio, inter-
net, CD’er og andre medier. Pris Her-
ren for at lyd-dramaserien ”Hidden 
Treasures” (Skjulte Skatte), rettet mod 
ofre for fistula (skade i forbindelse 
med fødsel), på ari-sproget fortsætter 
berører mange mennesker i Etiopien. 
Bed fortsat for produktionen af sam-
me på amharisk og oromo.
9. Tak for KmHs 20 år lange 
arbejde med at række ud til kvinder 
gennem opmærksomhed, bøn og ra-
dioprogrammer. ”Se jer om blandt 
folkeslagene, I skal blive stumme af un-
dren, for jeg udfører en gerning i jeres 
dage, som I ikke vil tro, når den bliver 
fortalt.” (Hab. 1,5)
10. Tak for de kvinder i Central-
asien, Mellemøsten, Sydasien, Nord-
afrika og andre lande, der har givet 
deres liv til Kristus, selv om de ved, at 
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bedekalender på brugerens sprog. 
Tusinder har svaret, at de er taknem-
melige over, at nogen bekymrer sig for 
dem og tager sig tid til at lytte til dem 
og bede sammen med dem. 
15. Tak for, at 500 kvinder og 
mænd deltog i KmH’s undervisning i 
Kigoma i Tanzania, og at 27 gav sit liv 
til Kristus. Desuden deltog mere end 
500 i TWR’s kvindekonference i Indi-
en. De blev opmuntret til at fortsætte 
med at tilbyde håb i Jesus til Indiens 
kvinder. 
16. Tak for, at Guds sandhed og 
kærlighed bliver udbredt gennem ra-
dioen i Centralasien, Kina, Indien, 
Mellemøsten, Nordafrika, Nordkorea 
og i andre lande, hvor kristne bliver 
forfulgt, og hvor det ikke er tilladt 
missionærer at rejse ind. Liv bliver 
forvandlet og kirker dannes. 
17. Tak for, at KmH - teamet i 
Korea tilbyder den månedlige bede-
kalender på flere sprog, sådan at cam-
bodjanske, kinesiske, filippinske, ja-
panske, thailandske og vietnamesiske 
kvinder, der bor i Sydkorea, kan bede 
sammen med os. 
18. Tak for de tusinder af menne-
sker, der er involveret i KmH – bede-
grupperne, og som mødes regelmæs-
sigt for at bede for kvinder og for at 
række ud og evangelisere i fængsler, 
på barselsafdelinger, hospitaler, bør-
nehjem og tilflugtscentre.  Mange af 
dem uddeler mad, tøj, madrasser eller 
andre nødvendige ting og giver håb til 

familiemedlemmer vil kunne slå dem 
ihjel for at have gjort det. 
11. Tak for, at den europæiske 
KmH- koordinator Eeva Vähäsarja og 
den danske KmH - koordinator Anet-
te S. Jensen rejste til Færøerne for at 
mødes med forbedere og fortælle om 
arbejdet ved forskellige lejligheder. 
12. Tak for, at kvinder, der benyt-
ter KmH’s månedlige bedekalender, 
begynder at se andre mennesker med 
Guds øjne og derved kommer til at 
ligne Jesus mere gennem holdninger, 
handlinger og følelser. ”Gør intet af 
selviskhed og heller ikke af indbildsk-
hed, men sæt i ydmyghed de andre hø-
jere end jer selv. Tænk ikke hver især 
på jeres eget, men tænk alle også på de 
andres vel. I skal have det samme sind 
over for hinanden, som var i Kristus Je-
sus.” (Fil. 2, 3-5)
13. Bed for de hundredvis af 
KmH – medarbejdere og frivillige på 
hvert eneste kontinent: Producere, 
koordinatorer, medlemmer af teams 
og bedegrupper, forbedere, teknike-
re, manuskriptforfattere og dem, der 
laver opfølgningsarbejde (besøger og 
skriver til lytterne).
14. Tak for, at kvinder gennem 
TWR360, Facebook, Skype, Twitter 
og Instagram hører sandheden om 
Gud på arabisk, engelsk, farsi, portu-
gisisk, somali, spansk, tyrkisk og man-
ge andre sprog. Nogle af disse kanaler 
gør det muligt at uploade både KmH 
- programmerne og den månedlige 
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kvinder og deres familier. 
19. Tak for, at kvinder lærer at sy, 
lave smykker og dyrke afgrøder, der 
kan sælges, så de på den måde kan 
sørge for deres familier og opnå vær-
digheden og respekten i deres sam-
fund. 
20. Tak for, at mødre deler Guds 
kærlighed med deres børn. Nellies 
mand forlod hende til fordel for en an-
den, da Nellie var gravid i ottende må-
ned. Hun lytter til KmH –programmet 
på sproget ilocano på Filippinerne. 
Nellie fortalte: ”Jeres program gav mig 
håb og opmuntrede mig til at fortsæt-
te. Uden KmH ved jeg ikke, hvad der 
ville være sket med mig. Jeres opmun-
trende sms’er er også til stor hjælp for 
mig. Jeg sender dem til mine børn. Jeg 
deler også bedekalenderen med mine 
børn. Jeg ønsker, at mine børn skal 
komme nærmere Gud. ”
21. Tak for kvinder og mænd, 
der har fundet frelsen i Jesus Kristus 
og styrken til at komme igennem 
hver eneste dag med den hjælp, som 
KmH-programmerne og bedegrup-
perne giver. 
22. Tak for de frivillige, der over-
sætter KmH’s månedlige bedekalen-
der, så andre kan bede sammen med 
os på mere end 85 sprog. Tak for dem, 
der uddeler bedekalenderne. Nogle af 
dem rejser fra landsby til landsby på 
motorcykel, med bus eller til fods. 
23. Tak for de mange præster, æg-
tefæller og medarbejdere i TWR, der 

støtter og tjener KmH – medarbejder-
ne og de frivillige rundt omkring i ver-
den. 
24. Tak for de tusindvis af fanger, 
som har modtaget håb gennem kær-
lighed, der er blevet vist dem på en 
praktisk måde (gaver som tøj, sæbe 
og babyartikler); gennem KmH – pro-
grammer, og gennem bibelstudier i 
fængslet. Disse studier ledes af dem, 
der besøger kvinder i Albanien, An-
gola, Cambodja, Demokratiske Repu-
blik Congo, Etiopien, Ghana, Indone-
sien, Elfenbenskysten, Korea, Liberia, 
Nepal, Paraguay, Sydafrika, Tanzania 
og Thailand. 
25. Tak for den fortsatte økono-
miske støtte til KmH - programmer-
ne fra enkeltpersoner, fonde, ERF i 
Tyskland, Schweiz og Østrig, Norea i 
Danmark, Norge og Sverige, Sansa i 
Finland og TWR–samarbejdspartne-
re i Asien, Brasilien, Canada, Holland, 
Belgien og England. 
26. Tak for de muligheder, som 
Peggy og andre team-medarbejdere 
får til at besøge kirker og kvindegrup-
per rundt omkring i verden og på 
tværs af generationer, hvor de kan tale 
til kvindernes hjerter om håb og læge-
dom. 
27. Tak for de tusinder af KmH – 
lyttere, der har delt deres vidnesbyrd 
om, hvordan programmet har hjulpet 
dem til at bedre at forstå, hvordan de 
skal opdrage børnene på en god måde, 
behandle deres ægtefæller, tilberede 
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Tak og lovprisning!
Når vi ser tilbage på de sidste 20 års 
arbejde, må vi bryde ud i lovprisning af 
Gud, for han har i sandhed gjort store 
ting. I årevis har vi bedt for kvinder, der 
har været isolerede og er blevet misbrugt 
pga. kultur, religion og fattigdom. De 
globale teams rapporterer igen og igen 
om kvinder, der finder håb og frelse 
i Jesus. Kvinder med Håb’s (KmH) 
programmer giver praktisk og åndelig 
viden, og den månedlige bedekalender 
samt aktiviteterne i de mange forskellige 
grupper lærer kvinder at bede personligt 
til Gud; Han som både ser og hører dem. 

Kvinder i Kigoma i Tanzania er meget 

sultne efter Gud. Da de hørte, at der 
blev arrangeret undervisning for 
KmH-ledere, kom de for at lære mere. 
Den første dag var der 220 kvinder. 
Kvinder lærte om KmHs arbejde, og om 
hvordan man beder sammen. 9 kvinder 
overgav deres liv til Kristus. Nyheden 
blev spredt. Den følgende dag kom 
500 mænd og kvinder for at deltage i 
oplæringen. Yderligere 18 kom til tro. 
De fortalte underviserne, at de gerne 
ville komme tidligere den følgende dag, 
så de kunne få mere tid til at prise Gud 
og bede for hinanden.

Fortsættes på næste side...

sund mad og leve til Guds ære. 
28. Tak for, at samfundsledere og 
medier afslører voldtægter, børneæg-
teskaber, menneskehandel og skadeli-
ge kulturelle skikke, og at de opmun-
trer ledere til at gøre mere for at stoppe 
disse forfærdelige misbrug. 
29. Tak for, at der er blevet givet 
radioer, mad, tøj, sundhedspleje og 
skolepenge til enker og forældreløse.

30. Tak for, at vores mægtige Gud 
viser os sin nåde og kærlighed hver 
dag. ”Jeg vil takke dig blandt folkene, 
Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folke-
slagene. For din godhed når helt op til 
himlen, din troskab til skyerne. Løft dig 
højt over himlen, Gud, lad din herlig-
hed komme over hele jorden.” (Sal. 57, 
10 – 12)
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Gaver til kvinder med håb 
kan indbetales på giro
 +01<         +5165989< 
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

En lytter fra Calcutta i Indien fortalte: ” 
Jeg har lyttet til KmH – programmet på 
bengali. Dette program inspirerer mig 
virkelig. Mit liv er fyldt af sorg, da min 
mand har giftet sig med en anden. Men 
jeres program har lært mig, at bøn bringer 
fred og glæde ind i ens liv. Det har lært mig 
at stole på Herren uanset hvad, der sker. Jeg 
er glad for alt, hvad KmH arrangerer, også 
for bedefællesskabet og bedekalenderen, 
der har hjulpet mig rigtig meget i forhold 
til, hvad jeg skal tænke om livet.”

...Fortsat fra forrige side

På Bornholm fik Peggy og Eeva fra TWR lige 
tid til at besøge Østerlars Rundkirke sammen 
med Ole og Anette fra Norea. Her var pyntet op i 
anledningen af høsten, som der også er grund til 
at sige tak for.
Foto: Ole Sørensen, Norea


