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bøn for kvinder i det sydlige afrika

Kære ven

Hvordan lærer du bedst
nye ting? Jeg ved om mig
selv, at jeg bedst lærer på
en visuel måde. Jeg elsker
at læse historier, som
maler et billede for mig, der hjælper mig
til at forstå budskabet. Jesus var en mester
i historiefortælling. Han malede billeder
gennem Skriften, idet han brugte lignelser
for at hjælpe os til at forstå et budskab om
sandhed, frihed og forvandling.
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Bibelen er fyldt med billeder, som males
ved hjælp af ord, der leder os på en rejse
med håb for evigheden. I år vil vi fortsætte
med at ”grave os dybere ned” i Bibelen, og
her er Salme 1 vers 1-3 et eksempel på et
smukt billede på det håb, som males for
vore øjne.
v1 Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd,
som ikke går på synderes vej
og ikke sidder blandt spottere,
v2 men har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.
v3 Han er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.
Disse vers viser en vej mod et forvandlet
liv, som skabes gennem et liv, hvor man
glæder sig over Guds Ord og grunder på

det hver eneste dag. De viser os, hvad der træer plantet ved bækken. Vi kan gå
betyder noget for Gud. De hjælper os til gennem vanskeligheder og storme i livet
at vide, hvordan vi skal bede for vore med håb om en bedre fremtid.
kristne søstre, som lider på forskellig vis.
Klyng dig til Jesus og hans ord og lade
Salmisten siger her, at en kvinde, som det være dit håb i dag. Spild ikke tiden
har et personligt forhold til Gud, er på ting, som er uden betydning for Gud.
velsignet. Hun er velsignet, når hun Sæt din lid til ham og giv ham det bedste
længes efter at lære Gud bedre at kende. af dig selv i dag.
Hun er som et træ, der er plantet ved
bækken. Hun er ikke blot et smukt træ, Lad os glæde os i Herren,
men hendes rødder, som består af tro og
styrke, går dybt.
Peggy Banks
Når vi lever nær Gud og er rodfæstede
i hans ord, bliver vores liv som stærke

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 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.
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1.
Bed for kvinder i det sydlige
Afrika, der er mærket af hverdagens
strabadser og af smerten og arrene efter misbrug. Må de finde fred og håb
i Herren Jesus Kristus, som døde og
opstod igen for at give dem et nyt liv
som Guds kostbare døtre. For ”at også
vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de
døde ved Faderens herlighed, skal leve
et helt nyt liv.” (Rom. 6, 4)
2.
Bed for Kvinder med Håbs
(KmH) bedegruppe-ledere, forbedere
og frivillige i Angola, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland
og Zimbabwe. De afholder bibelstudier, besøger syge og ensomme, evangeliserer og opmuntrer og trøster kvinder gennem venskab og forbøn.
3.
Bed for KmHs regionale koordinator og hendes assistent i det sydlige og østlige Afrika i arbejdet med at
vise kvinder Guds kærlighed og sandhed, så han kan forvandle deres liv.
4.
Bed for kvinder og piger, der
mærker skammen og lidelsen ved
vold i hjemmet, voldtægt, tvungne
ægteskaber, børneægteskaber, tidlig
graviditet, ægteskaber, der går i arv
(når en kvinde er tvunget til at gifte
sig med sin afdøde mands slægtning)
og ved afhjælpning af ejendomsrettigheder.
5.
Bed om, at der må skaffes flere boliger til en overkommelig husleje
til de fattige og middelklassen, så de
bedre kan forsørge deres børn. Angola har den tredje største økonomi i
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Afrika (syd for Sahara), men 70 % af
landets indbyggere lever for mindre
end 2 dollar om dagen.
6.
Bed om, at der må blive gjort
mere for at skaffe basale sundhedsog hygiejneforhold og elektricitet til
de afsidesliggende områder i Angolas
byer. Mere end 70 % af storbyens indbyggere lever i slum.
7.
Bed om, at kirke- og samfundsledere må få mod til at tale for
vigtigheden af at respektere alle mennesker som Guds værdifulde børn.
Bed om, at familier må være gode
rollemodeller for kvinder og piger, så
vold i hjemmet ikke længere tolereres.
8.
Bed om, at kvinder i de lokale
områder i Malawi må blive opmuntret
ved de daglige bønner, der bliver læst
op på deres modersmål chichewa i
KmHs radioprogram.
9.
Bed for de tusindvis af kvinder, der pga. tørken sulter i det sydlige
Afrika – særligt i Malawi og Zimbabwe. Bed om, at de berørte familier må
få fødevarehjælp.
10.
Bed for mødre i Malawi, der
er blevet enker, og som kæmper hårdt
for at kunne tage sig af børnene. Selv
om skikken er ulovlig, risikerer en
kvinde stadigvæk, at hendes hus og
børn overgår til hendes afdøde mands
slægtninge.
11.
Bed om, at unge kristne kvinder må se vigtigheden af at gifte sig
med troende mænd. Bed om, at alle
kristne mødre må undervise deres

børn i Guds sandheder og hjælpe dem
til at blive Kristi efterfølgere.
12.
Bed for unge piger, der er
blevet voldtaget af deres stedfar eller
andre slægtninge. Nogle piger løber
hjemmefra for at undgå skammen.
Bed om, at mødrene og andre slægtninge ikke må holde hånden over
misbrugerne, men i stedet beskytte
de unge piger mod disse forfærdelige
handlinger.
13.
Bed for kvinder i Mozambique, hvor mindre end en ud af fire
har adgang til moderne sanitetsforhold, og hvor næsten halvdelen af befolkningen drikker vand fra forurenede kilder.
14.
Bed Gud om at velsigne
KmH-programmet på portugisisk og
makhuwa og om at gøre det muligt at
få programmet oversat til tsonga. Der
undervises i portugisisk i skolerne i
Mozambique, men mange kvinder
har ikke engang haft muligheden for
at gå i skole.
15.
Bed om, at der må blive fundet et ordentligt sted til optagelse af
programmer på makhuwa. For tiden
bliver de optaget i producerens eget
hjem.
16.
Bed om, at teamet i Namibia
må finde en radiostation, som kan
sende KmH-programmer på oshivambo-sproget.
17.
Bed for den sydafrikanske
KmH-koordinator i arbejdet med
at finde frivillige, der kan opmuntre

kvinder til at bruge bedekalenderen
på deres modersmål. I dag er der bedekalendere på afrikaan, engelsk, tysk,
xhosa og zulu.
18.
Bed for de lyttere, der benytter lydafspillere for at lytte til KmH
på zulu. Bed om, at der må komme
nok penge til oversættelse, optagelse
og udsendelse, så dette program kan
genoptages. Tak Herren for finansieringen og for de frivillige, der har gjort
det muligt at påbegynde produktionen af KmH på xhosa.
19.
Bed for de arbejdsløse kvinder,
der føler sig modløse og desperate.
Mange føler sig ydmygede, ubrugelige
og selvmordstruede. Arbejdsløshedsraten i Sydafrika er en af de højeste i
verden.
20.
Bed for de kvinder, der lytter
til KmH-programmer på amharisk,
engelsk, makhuwa, oromo, portugisisk og zulu. Programmerne sendes
fra TWR i Swaziland.
21.
Bed for de lyttere, der benytter KmH-radioprogrammerne som
mulighed for at invitere deres venner
og familier til at lytte til og diskutere
emnerne og Skriften sammen. Bed
om, at mange må komme til at kende
Herren: ”Bed for os om, at Herrens ord
må få frit løb og æres.” (2. Thes. 3,1)
22.
Bed for oprettelsen af KmHs
arbejde i Swaziland. Pga. omkostningerne ved printningen af bedekalendere på siswati og engelsk, bliver de
daglige bedeemner delt via mobiltele-
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foner, der har WhatsApp.
23.
Bed for de swazi-kvinder, der
lever som fanger under den kulturelle praksis. Det resulterer i megen
bitterhed. Praksissen med flerkoneri,
voldtægt og overskridelse af kvindens
grænser efterlader kvinder hjælpeløse
over for beskyttelse mod HIV-infektion. Swaziland har den højeste HIV/
AIDS rate i verden.
24.
Bed om bedre sundhedsforhold og uddannelse for de 25,6 millioner mennesker, der lever med HIV/
AIDS og relaterede sygdomme som
f.eks. tuberkulose i Afrika (syd for
Sahara). UN-AIDS (De forenede Nationers HIV/AIDS program) skønner,
at 40 % af alle HIV-positive kvinder
lever i det sydlige Afrika. I 2016 var
procentdelen af voksne mellem 15 og
49, der lever med HIV, skønnet til at
ligge på 1,9 for Angola; 12,3 for Mozambique; 13,8 for Namibia; 18,9 for
Sydafrika; 27,2 for Swaziland og 13,5
for Zimbabwe i henhold til WHO.
25.
Bed om, at de, der lider af
malaria, må få den rette medicinske
behandling. I 2016 var der på verdensbasis ca. 216 millioner tilfælde af
malaria, heraf 90 % i den afrikanske
region i henhold til WHO.
26.
Bed om, at piger må blive
overbevist om, at de er værdifulde
i Guds øjne, og at han har et formål
med deres liv. Bed om, at de må blive
opmuntret til at tage en uddannelse og
beskytte sig selv mod børneægteska-
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ber, utroskab og overgreb. ”Herre, du
kender mig og ser mig…” (Jer. 12, 3)
27.
Bed for ikke-boglige kvinder,
der modtager værdifulde informationer gennem KmHs radioprogrammer. UNICEFF skønner, at 80 % af
unge kvinder i Afrika (syd for Sahara)
ikke har færdiggjort secondary school
(svarer til de ældste klasser i folkeskolen), og at en tredjedel ikke kan læse.
28.
Bed for KmHs arbejde i Zimbabwe. Tak Herren for at have fundet oversættere, så bedekalendere nu
er tilgængelige på ndebele- og shona
sproget.
29.
Bed om, at Zimbabwes ledere
må have modet til at beskytte piger og
kvinder, der oplever seksuelt misbrug
og tvinges til tidlige ægteskaber. Bed
om, at embedsmænd vil håndhæve
Zimbabwes lovgivning mod børneægteskaber.
30.
Bed for dem, der rejser rundt
i Sydafrika for at opmuntre kvinder til
at bede sammen med os og til at lytte
til KmH-programmerne på deres eget
sprog. Bed om, at mange må få håb i
Jesus.

Bøn for kvinder i det sydlige Afrika
Kvinder med Håbs (KmH) arbejde i
det sydlige Afrika når ud til kvinder i
Angola, Malawi, Mozambique, Namibia,
Sydafrika, Swaziland og Zimbabwe. De
hører om Guds kærlighed og sandhed,
der kan forvandle deres liv.
Mange af kvinderne i det sydlige Afrika
kæmper for at få hverdagen til at hænge
sammen. Den relative udbredte accept
af flerkoneri betyder, at deres ægtemænd
ofte har elskerinder eller flere hustruer.
Antallet af kvinder med HIV (den
virus der forårsager AIDS) i denne
region, er den højeste i verden. Mange
lider også pga. manglen på rent vand,

elektricitet og ordentlige sundhedsog hygiejneforhold. Arbejdsløshed og
mangel på uddannelse er med til at
fastholde dem i fattigdom.
Ud over at tage sig af børnene og
hjemmet arbejder mange kvinder også
i deres lille mark eller sælger varer på
gaden. Alligevel tjener de ikke nok
til at kunne brødføde deres familie.
Når de kommer hjem efter endt
arbejdsdag, er mange af dem ofre for
hustruvold. Tusindvis af voldtægter
(der også inddrager spædbørn, børn,
Fortsættes på næste side...

7

...Fortsat fra forrige side

Gaver

Værdigheden bliver genoprettet, familier
genforenet og fanger sættes i åndelig frihed.
Når kvinder beder, lytter til KmHprogrammer eller deltager i særlige
oplæringskurser overbevises de om
deres værdi for Gud. De vil ikke længere
acceptere at blive betragtet som bange,
værdiløse og udstødte. Det går op for dem,
at de er Kongens døtre og værdige til al
respekt og ære fra deres familiemedlemmer,
teenagere, kvinder og ældre) bliver sjældent arbejdsgivere og det øvrige samfund. De
vil ikke længere tolerere vold i hjemmet,
indberettet eller retsforfulgt.
utroskab, chikane eller mangel på
Midt i alle disse vanskeligheder uddannelse, sund mad og lægebehandling.
bringer KmH’s bedegrupper håb og
åndelig vejledning til de handicappede,
uuddannede,
enkerne,
fangerne,
forældreløse, fattige, ældre og syge.

Gaver til kvinder med håb
kan indbetales på giro
+01< +5165989<
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”
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