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”Kærligheden er tålmodig, 
kærligheden er mild, 
den misunder ikke, 
kærligheden praler ikke, 
bilder sig ikke noget ind. 

Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit 
eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den 
finder ikke sin glæde i uretten, men glæder 
sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, 
håber alt, udholder alt.”

(1 Kor 13,4-7)

Hvordan definerer vi kærlighed? I dag 
findes der mange måder, hvorpå kærlighed 
bliver defineret. Faktisk kan ordet ”love” i 
sig selv betyde mange forskellige ting på 
engelsk og på mange andre sprog. Hvad 
betyder det på dit sprog? Bibelen fortæller 
os, at ”Gud er kærlighed” (1 Joh 4,8). Men 
forstår vi, hvad det virkelig betyder?

Et meget kendt vers er Joh 3,16:
”For således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv.”

Guds kærlighed er en kærlighed, som 
giver. Men gaven er ikke, hvad Gud gav, 
men HVEM han gav. Gud ofrede og gav 
sin eneste søn, Jesus, for vores synders 
skyld, sådan, at når vi sætter vores lid til 
Jesus, vil vi få Guds kærlighedsgave nu og 
for evigt.

Dette er en betingelsesløs og fantastisk 
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kærlighed. Kender du Guds kærlighed 
på den måde? Har du sat din lid til Jesus 
og taget imod hans vidunderlige og 
evige kærlighedsgave?

Hvis du allerede har modtaget denne 
herlige gave og sluttet dig til tusindvis 
af andre ”Kvinder med Håb” forbedere, 
takker jeg Gud for dig og for din 
trofasthed i bøn. Forbøn for dem som er 
gjort tavse og er isolerede, for dem som 
er kede af det, fordi de tror, ingen elsker 
dem. Gud har ikke glemt disse kvinder, 
og han ønsker ikke at nogen skal dø 
uden at have hørt den gode nyhed om 
Jesus.

I denne måned vil jeg opfordre til 
bøn om, at kvinder må kende Guds 
kærlighed og sætte deres lid til Jesus, så 
de kan blive frelst. Bed om at kvinder 
må opdage, at de kan have et personligt 
forhold til Gud, som ser dem og ved, 
hvad de gennemgår. Og endelig, bed 
fortsat om at kvinder overalt må høre 
om Jesu, rensende, fornyende og 
styrkende kærlighed.

Peggy Banks
Global leder

Kvinder med Håb

”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.
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1. Bed om, at kvinder og piger i 
Sydøstasien må forstå, at Gud elsker 
dem og ønsker at de respekteres og 
bliver vist værdighed, så de bedre kan 
sørge for deres børn og ære Gud med 
deres liv.
2. Bed for de Kvinder med Håb 
(KmH)-medarbejdere i Sydøstasien, 
der skriver til, ringer til eller besøger 
lyttere og giver dem håb om en bedre 
fremtid. 
3. Bed om, at lyttere i Cambodja, 
Indonesien, Myanmar og Vietnam må 
få flere radioer, sådan at kristne kan få 
undervisning, og så millioner får mu-
lighed for at høre evangeliet. 
4. Bed om, at KmH i Asien må 
få en regional koordinator til at lede 
og opmuntre de kvinder, der står for 
KmH–programmerne på 28 sprog. 
5. Bed om, at der må blive gjort 
mere for at stoppe børneægteskaber 
ved at oplyse forældre og ledere om, 
hvordan denne praksis ødelægger liv, 
skader samfundet og fortsætter fattig-
domscirklen.
6. Bed om Guds ledelse og vis-
dom til de javanesiske og indonesi-
ske KmH–teams (Susi, Wihani, Lilik, 
Arin og doktor Megawati), når de 
bringer de gode nyheder til kvinder, 
der lever i håbløshed. Bed også for det 
team, der tager sig af lytterne (Anis, 
Ratmini, og Dahniar) og for Paulina, 
der rapporterer. Bed om, at Gud vil 
lede dem, når de rådgiver lyttere via 
breve, WhatsApp, sms’er, telefonop-

kald og besøg. 
7. Bed om Guds beskyttelse over 
mennesker og udstyr på de 47 indone-
siske og 21 javanesiske lokalradiosta-
tioner, som sender KmH–program-
merne. Tak Herren for uddelingen 
af radioer til kvinder i fjerntliggende 
områder, så de dermed får mulig-
heden for at høre Guds ord og lære 
sandheden om Jesus Kristus at kende. 
Mange af lytterne kan ikke læse. 
8. Bed om, at de indonesi-
ske kvinder, der kun ved meget lidt 
om deres sundhedsmæssige forhold 
(kræft, diabetes, forhøjet blodtryk 
og dårlig ernæring) må finde svar og 
hjælp gennem KmH–programmer og 
seminarer om sundhed. 
9. Bed for de mænd, der lytter 
til KmH–programmerne, beder for 
kvinder rundt om i verden, og som 
underviser andre mænd omkring 
kvinders behov, og om hvordan man 
får sunde familier og gode relationer. 
Tak Herren for de præster, der lytter 
til programmerne for bedre at kun-
ne forstå kvinderne i deres kirker og 
samfund!
10. Bed om visdom til KmH’s ko-
ordinator, oversætter og producer i 
Myanmar og for medlemmerne i det 
burmesiske KmH–team. Bed også  
om, at KmH–programmet på sproget 
S’gaw Karen fortsat må være tilgænge-
ligt på forskellige medieenheder, selv 
om det ikke længere findes i radioen. 
11. Bed om beskyttelse og helbred 
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bedekalendere. De bringes ud via bus-
ser, taxaer og præster!
17. Bed for de cambodjanske 
mødre, der kæmper for at skaffe nok 
mad til deres børn. Bed om, at loka-
le kirker vil undervise dem i, hvordan 
man dyrker jorden eller producerer 
ting, som man kan sælge. 
18. Bed om, at TWR’s medarbej-
dere i Cambodja fortsat må kunne 
besøge landsbyer, der har store pro-
blemer med vold i hjemmene, spil om 
penge, alkoholmisbrug, skilsmisser 
og med at tage sig af de store familier. 
Når de er på besøg underviser de om 
sundhed og relationer. 
19. Bed for kvinder, der i samar-
bejde med kirker forsøger at nå ud til 
indonesiske og filippinske husarbej-
dere i Singapore ved at uddele KmH–
programmerne på deres eget sprog, så 
de kan blive opmuntret og oplært. Bed 
også om visdom i arbejdet med at nå 
de singaporeanske kvinder. 
20. Bed for de mange sydøstasia-
tiske kvinder og børn, der lever i eks-
trem fattigdom, arbejder meget hårdt 
og oplever forfærdelig mishandling i 
forsøget på at forsørge deres familier. 
Nogle bliver endda solgt som sexsla-
ver. Bed for organisationer, der for-
søger at nå dem, finde sikre hjem til 
dem og at undervise dem i forhold 
omkring job og ansættelse. ”Min Gud, 
red mig fra ugudeliges magt, fra uret-
færdiges og undertrykkeres hånd!” (Sl 
71,4) 

til TWR–medarbejdere i Myanmar og 
for KmH–lyttere, der har hårdt brug 
for lægehjælp, men kun har få res-
sourcer.
12. Bed for de kristne kvinder, 
hvis ægtefæller eller forældre endnu 
ikke er Kristi efterfølgere. Bed Gud 
om at gøre disse kvinder stærke i tro-
en og milde i deres kærlighed til dem, 
der er hadefulde og grove mod dem. 
13. Bed for KmH’s Tagalog, Ce-
buano og Ilocano-medarbejdere 
(Eva, Flordeliza, Asuncion, Maricris, 
Purther, Nieves, Crisanto og Max), 
når de rækker ud til filippinske kvin-
der gennem radio, bedegrupper, kvin-
decentre og fængselsarbejde. 
14. Bed om, at lyttere må forstå 
deres behov for Guds tilgivelse og det 
håb, han tilbyder dem gennem en re-
lation til Jesus som deres personlige 
frelser. (Gud viser sin kærlighed til os, 
ved at Kristus døde for os, mens vi end-
nu var syndere.) (Rom. 5,8)
15. Bed om visdom til KmH–
medarbejderne på Filippinerne, når 
de skal besvare de hundredvis af 
sms’er, som de modtager hver måned 
fra unge mennesker, der kæmper med 
relationer og moralske beslutninger. 
16. Bed for Navy So, der er ko-
ordinator for TWR’s kvindearbejde 
i Cambodja. Navy oversætter også 
bedekalenderen og producerer KmH 
– programmet på khmer. Tak Herren 
for de 100 cambodjanske bedegrup-
per, der hver måned modtager 2.800 
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21. Bed for det thailanske og isa-
anske KmH–team (Buakab, Kung, 
Sasitorn, Withida, Rungtip, Songyuth, 
Kumpee og Sunsern) i deres arbejde 
med at nå kvinder over hele Thailand; 
også dem i tilflugtshjem og i fængsler. 
22. Bed om økonomiske midler til 
at sende programmer på flere statio-
ner i det sydlige Thailand, hvor der er 
desperat brug for dem. Tak Herren for 
de thailandske KmH–lyttere i Thai-
land og Laos, som lytter til program-
merne på 38 lokale stationer. 
23. Bed for de mere end 5000 for-
bedere i Thailand og Laos, der benyt-
ter KmH’s månedlige bedekalender. 
Bed for de forbedere, der beder på isa-
ansproget, efter de har hørt bedeem-
nerne på thailandsk. 
24. Bed for kvinder i Laos, der har 
det meget svært i ægteskabet, hvor 
manden ikke er kristen eller børnene 
er meget oprørske. Bed om, at de må 
finde styrke i Herren. Bed om sikker-
hed for vore lyttere og for dem, der be-
søger dem. 
25. Bed for KmH’s team i Viet-
nam og for dem, der oversætter den 
månedlige bedekalender. 
26. Bed for dem, der rejser ud til 
landsbyer for at uddele bibler og radi-
oer. De tilbyder undervisning i grund-
læggende læsefærdigheder, så endnu 
flere kan læse i Bibelen. 
27. Bed og tak for de mange viet-
namesiske bedegrupper og for dem, 
der har vidnet om, hvor store ting, 

Gud har gjort, efter de har gjort det til 
en daglig vane at bede for andre. 
28. Bed om, at der må blive gjort 
mere for at gøre en ende på menne-
skesmugling og for at straffe dem, der 
sælger og køber piger. Bed for de piger 
og teenagere, der er blevet solgt eller 
kidnappet og tvunget til at servicere 
mænd i Sydøastasien, Kina eller andre 
lande. 
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Bøn for kvinder i Sydøstasien
(Cambodja, Indonesien, Laos, 
Myanmar, Filippinerne, Thailand og 
Vietnam)

Der findes en skønhed i Sydøstasiens 
rige naturressourcer og forskellige 
befolkningsgrupper.
Desværre er der mange områder, der 
ikke har nogen ordentlig sundhedspleje, 
rent vand eller uddannelsesmuligheder 
for piger – et faktum, der er med 
til at fortsætte fattigdomscirklen og 
misbruget af piger. Der gøres meget 
for at øge bevidstheden om kvinders 
værdi. Desværre gør den kulturelle 
praksis med børneægteskaber og den 

økonomisk rentable menneskehandel 
det meget svært at sætte en stopper 
for dette forfærdelige misbrug. Mange 
kvinder og piger tror, at de ikke fortjener 
nogen form for respekt, og derfor tager 
de beslutninger, som ødelægger deres 
liv. 

I afsidesliggende områder kender man 
ikke til rigtig ernæring eller sunde 
medicinske behandlingsformer.  Ofte 
ved kvinder ikke, hvordan de skal tage 
sig af dem selv og deres børn. Viden om 
hvorfor man er blevet gravid, babyers 
udvikling, symptomer på diabetes eller 

Fortsættes på næste side...

Hvis der er nogle af jer, som modtager 
denne bedekalender, der har lyst til at 
udbrede kendskabet til ”Kvinder med 
Håb”s arbejde i forbindelse med den 
internationale dag for kvinder, vil jeg 
meget gerne sende nogle ekstra ek-
semplarer af bedekalenderen til jer :-)

Emnet for bedekalenderen i marts er: 
”Bøn for kvinder i det nordøstlige asi-
en.”

Skriv en mail til mig på aj@norea.dk 
eller ring på tlf. 4252 1100.
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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”

behandlinger for kræft er ikke tilgængelig 
for store dele af befolkningen.

Børneægteskaber er stadig meget 
almindelige på landet i Sydøstasien, ligesom 
der er meget få jobmuligheder her, hvor 
piger og uddannelse er undervurderet. Et 
børneægteskab resulterer ofte i en tidlig 
og farlig graviditet, familier med flere børn 
end de kan forsørge og en fortsættelse af 
fattigdomscirklen.

Menneskehandel ødelægger liv i 
Sydøstasien. Bordeller er fyldt med piger, 
der er blevet solgt af deres mødre for at 
kunne betale af på gæld, teenagere; der har 
taget imod jobtilbud for at slippe væk fra 
landsbyen; unge piger, der er blevet solgt 
af deres kærester og andre, der er blevet 
kidnappet. Nogle af disse ofre sælges endda 

til andre lande som Kina og Cambodja. 

Kvinder med Håb (KmH)- programmer, 
bedegrupper, færdighedstræning og 
sundhedsseminarer deler værdifuld 
information med kvinder, der kun har 
få muligheder for at lære noget og for at 
forbedre deres liv. De får håb og bliver vist 
og undervist om Guds kærlighed. Kvinder 
og piger i Sydøstasien lærer, at de fortjener 
at blive vist respekt, værdsat og elsket. 

...Fortsat fra forrige side


