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Jesus viste Guds 
kærlighed gennem sit 
liv og sin tjeneste, som 
indebar ”at bringe godt 
budskab til fattige”         

(Luk 4,18).

Evangeliet har magt til at forvandle 
hjertet, sindet og sjælen. Det er det 
eneste, som radikalt kan forandre livet 
hos dem, der oplever det følelsesmæssige, 
fysiske og åndelige traume ved fattigdom.  
Forandring kan ske, når vi holder fast 
ved den Gudgivne vision og betragter os 
selv på samme måde, som Gud ser på os. 
Uanset vore omstændigheder kan vi være 
”kvinder med håb”, fordi Gud er den, han 
er. Han er nær, han er mægtig, han er 
trofast, han er vor tilflugt (Sl 34,18; Sl 29,4; 
2 Tess 3,3; Sl 46,1). Når vi bruger kræfter 
på at bygge Guds rige, gør ”Kvinder med 
Håb” (KmH) mange ting for, at kvinder 
skal vide, at de ikke er glemt, og at Gud 
ser, hvad de går igennem. Her er nogle at 
de ting, KmH gør:

KmH-programmer giver lytterne 
mulighed for at vide, at Gud har omsorg 
for dem, og at han vil give dem styrke, 
mod og beslutsomhed til at klare selv de 
mest vanskelige omstændigheder.

KmH teams og forbedere tilbyder 
undervisning i forskellige færdigheder, 
økonomisk rådgivning, seminarer om 
sundhed eller mad og tøj til dem, der 
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mangler det.

KmH giver radioer, mp3-afspillere 
og andre elektroniske apparater til 
kvinder, som er ivrige efter at lytte til 
programmer fra TWR, men som ikke 
selv har mulighed for at skaffe disse 
apparater.

KmH findes på den digitale platform 
TWR360, som giver kvinder mulighed 
for at finde håb gennem internettet og 
sociale medier.

KmH teams besøger flygtninge i lejre og 
bringer dem opmuntring gennem det 
gode budskab om, at de ikke er alene, 
men at Jesus er hos dem.

”Fokus på Kvinder med håb” - Et program på Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i måneden kl.14.30. Genudsendes tirsdag kl.20.30.

Du har mulighed for at komme med forslag til emner, 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 4.  
torsdag i måneden kl. 19.05.

KmH forbedere beder på mere end 85 
forskellige sprog i 100 lande. De beder 
for kvinders behov, ud over jorden og 
på tværs af generationer.

I denne måned vil vi bede for vore 
teams, som hver dag rækker ud til 
kvinder, der lider. Lad os stå sammen 
i troen på, at Gud hører vor bøn, og at 
han både ser og kender vores behov, 
før vi har nævnt dem for ham (Matt 
6,8).

Fælles i glæden,

Peggy Banks
Global leder

Kvinder med Håb/Projekt Hannah
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1. Bed for kvinder og børn, der 
lever i ekstrem fattigdom og mang-
ler mad, rent vand, ordentlig sanitet, 
trygge hjem, sundhed og en tilstræk-
kelig indkomst. 
2. Bed om, at de kvinder, der lyt-
ter til Kvinder med Håb-programmer-
ne – nu på 71 sprog – må se, at Gud 
har omsorg for dem, og at han vil give 
dem styrke, mod og beslutsomhed til 
at komme igennem selv de mest svære 
omstændigheder. 
3. Bed om, at nødhjælpsorgani-
sationer og regeringer må holde em-
bedsmænd ansvarlige for brugen af 
de penge, fødevarer og forsyninger, 
som de modtager for at hjælpe dem, 
der lider pga. den ekstreme fattigdom 
i slumkvarterer og flygtningelejre og 
efter naturkatastrofer.  
4. Bed for de medarbejdere og 
forbedere i Kvinder med Håb, der 
sørger for uddannelse i forskellige 
færdigheder, økonomisk rådgivning, 
afholder sundhedsseminarer eller 
uddeler gaver i form af mad og tøj til 
dem, der har behov. 
5. Bed om, at der må blive stillet 
flere radioer, MP3-afspillere og an-
dre medieenheder til rådighed for de 
kvinder, der ikke selv har råd til et ap-
parat, men så gerne vil lytte til TWR’s 
programmer. I Cambodja skruer 
Auntie Srey så højt op for radioen, at 
naboerne også kan lytte til Kvinder 
med Håb – programmet. 
6. Bed om, at samfundene rundt 

omkring i verden må gøre mere for at 
undgå de hundredvis af dødsfald, der 
sker hver dag blandt børn under 5 år 
pga. diarre, forårsaget af dårlige vand-, 
sanitets- og hygiejneforhold. 
7. Bed for kvinder, der oplever  
ødelæggende fattigdom, som får dem 
til at immigrere til Mellemøsten eller 
Europa i håb om at få bedre jobmu-
ligheder, men som i stedet bliver vold-
somt misbrugt og fanget i slaveri-lig-
nende forhold. 
8. Bed for kvinder og piger, der 
bliver drevet ud i ekstrem fattigdom 
pga. tørke, oversvømmelser eller krig 
og efterfølgende tvunget ud i prostitu-
tion for at kunne skaffe mad og husly 
til deres familier. Bed om, at fattige 
forældre må kunne modstå fristelsen 
til at sælge deres døtre til slaveri og 
prostitution. 
9. Bed om, at de nødvendige 
forsyninger som plastikplader, sove-
måtter, tæpper, moskitonet, køkken-
redskaber og spande må nå frem til 
de områder i Angola, Etiopien, Ken-
ya, Uganda og andre lande, hvor man 
prøver at tage sig af dem, der flygter 
fra drabene på civile i Den Central-
afrikanske Republik, Den Demokrati-
ske Republik Congo og Sydsudan.
10. Bed om, at de flygtninge, der 
har boet i lejre det meste af deres liv, 
må modtage færdighedstræning og 
tilladelse til at starte forretning inde i 
lejrene, hvor af nogle tæller titusinder 
af mennesker. Bed om, at kristne må 
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heder, der kan lede dem ind i et per-
sonligt forhold til Jesus Kristus. 
16. Bed for de familier, der lider 
pga. Venezuelas økonomiske krise, 
der har resulteret i store mangler på 
mad og medicin, alt imens der er sket 
en stigning af børnedødsfald, syg-
domme som malaria og difteri og af 
kvinder, der dør under fødslen.
17. Bed for de millioner af børn 
i Østeuropa og Centralasien, der le-
ver i fattigdom, og som ikke har råd 
til bøger og de påkrævede skoleuni-
former. Mad og opvarmning af deres 
små hjem koster så meget, så sygdom 
og en ulykke kan skubbe dem ud i den 
yderste fattigdom. 
18. Roma-kvinder, hvoraf man-
ge bliver gift som teenagere, er ofte 
arbejdsløse og ude af stand til at ind-
samle nok varer, der kan sælges, så de 
kan brødføde deres familier. Bed for 
de mennesker i Albanien, der rækker 
ud til dem med Guds kærlighed, og 
som sørger for, at de, der aldrig har 
været hos en læge, kan få råd om sund 
livstil og lægebehandling. 
19. Bed Gud om at gøre det umu-
lige: At de mange i Nordkorea, Soma-
lia, Sydsudan og mange andre lande 
ikke længere må sulte. ”Ham, som 
formår med sin kraft, der virker i os, 
at gøre langt ud over alt, hvad vi be-
der om eller forstår, ham være ære ….” 
(Ef. 3,20)
20. Bed for de mennesker i 19 
afrikanske lande, der oplever akut 

få tilladelse til at samles i sikkerhed for 
at tilbede Gud.
11. Bed om, at forældre i Latin-
amerika og Carribien, specielt Brasi-
lien, Colombia, Mexico og Nicaragua, 
må beskytte deres unge døtre mod at 
blive gift i en tidlig alder og have sam-
liv med ofte meget ældre mænd. Dis-
se piger fortsætter normalt ikke deres 
uddannelse og kommer til at leve i fat-
tigdom. 
12. Bed for verdens 65 millioner 
flygtninge. Mange af dem står over for 
en brutal eksistens, fordi de har mistet 
alle deres ejendele og må bo i over-
fyldte lejre og boliger med utilstræk-
kelige vand-  og sanitetsforhold.
13. Bed for de kvinder i TWR’s lyt-
tergrupper i Indien, Myanma, Nepal 
og Vietnam, der er isolerede, uuddan-
nede og, som søger håb for fremtiden. 
Bed Herren om, at de må få adgang til 
radioer, der virker, så de kan høre om 
Guds frelsesgave og fred midt ind de-
res ekstreme fattigdom. 
14. Bed for de kvinder, der lærer 
nye færdigheder af Kvinder med Håb- 
medarbejderne og deres frivillige i 
Nepal, Paraguay, Tanzania, Tyrkiet og 
i andre lande, så de kan få en lille ind-
komst til gavn for deres familier.
15. Bed for de kvinder, der sam-
men med deres familier, lytter til 
Kvinder med Håb-programmerne, 
så de alle kan få lektioner om børne-
pasning, sundhed og familie samtidig 
med, at de hører om de bibelske sand-
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madmangel pga. indre konflikter, men 
også pga. oversvømmelser, tørke og 
korruption. 
21. Bed for det kristne arbejde, 
hvor man sørger for rådgivning, pro-
fessionel oplæring i at lave mad, sy og 
gøre forretninger og finder tilflugt-
hjem til de piger, der ingenting har 
efter at være undsluppet sexslave-in-
dustrien. 
22. Bed for de unge og ældre en-
ker, der står overfor økonomiske og 
sociale problemer, fordi de ikke har 
nogen mandlige pårørende, der vil 
hjælpe dem. Bed om, at de må finde 
frem til Gud som deres forsørger og 
andre kristne, som vil hjælpe dem helt 
konkret. (Esaj. 1,17)
23. Bed for kvinderne i Yemen, 
hvor borgerkrigen har kostet 10.000 
civile livet og bragt 17 millioner på 
randen af sult ifølge FN. Denne kon-
flikt berører også uddannelsessyste-
met, hvilket forårsager, at børn fast-
holdes i fattigdom. Bed for lytterne af 
TWRs programmer. Mange af dem er 
nye troende. 
24. Bed for producenterne af 
Kvinder med Håb-programmerne på 
guirani og nivaclé  i Paraguay. Disse 
kvinder har meget lidt, men de ønsker 
at lære Gud at kende. Bed om, at kvin-
derne i the Good Shepherd/Den gode 
Hyrde fængslet må erfare Guds kær-
lighed gennem de kvinder fra Kvinder 
med Håb, der besøger dem.
25. Bed om, at de piger, der lever 

i ekstrem fattigdom, må få undervis-
ning, så de kan hjælpe deres familier 
med at få en bedre fremtid. Bed om, at 
mange piger og kvinder må finde de-
res værdighed i Kristus og stræbe efter 
at leve til Guds ære.
26. Bed for de kvinder og børn, 
der må gå meget langt for at hente 
vand eller må bruge timer på at sam-
le brænde til at koge vand, så det er 
sikkert at drikke. At have brønde tæt 
på deres hjem betyder, at de kan bru-
ge mere tid på skolen eller på at få en 
indkomst til deres fattige familier. 
27. Bed for de mødre, der prøver 
at lære deres børn at vaske hænder 
ofte, så de kan undgå at blive syge, at 
skaffe sig af med affald på en ordent-
lig måde og at lave mad på en sikker 
måde. 
28. Bed om, at samfundets ledere 
må gøre mere for at skaffe brønde og 
ordentlige latriner for at undgå syg-
domme og død. Globalt set er 663 
millioner mennesker uden rent vand. 
I Indien, som har et af verdens hurtigst 
voksende økonomier, har 76 millioner 
ikke adgang til rent vand, og 774 mil-
lioner har ikke toiletter i deres hjem. 
29. Bed om, at samfundene må 
skabe bedre levevilkår for de familier, 
der lever i slummen, og bedre uddan-
nelsesmuligheder for børnene, så de 
kan få et bedre liv. 
30. Bed for de mennesker, der 
prøver at skaffe rent vand, elektrici-
tet og ordentlig sanitet i hjemmene, i 
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virksomhederne, i lægecentrene og i 
skolerne i verdens mest fattige lande. 
Bed også om sikre bankforbindelser 
over mobiltelefonen, så de fattige kan 
spare penge og foretage køb. 
31. Bed for de mere end halvde-
len af Mozambiques befolkning på 
25,9 millioner mennesker, der lever 

i fattigdom. På trods af landets store 
kuldistrikter og offshore energireser-
ver rangerer dette land i Sydøstafrika 
blandt verdens mindst udviklede nati-
oner og har en høj rate af børneægte-
skaber og HIV/AIDS. Omkring 45 % 
af befolkningen er under 15 år. 

Bøn for fattige kvinder
Ordet fattigdom er svært at definere. 
Fattige i udviklede lande ser anderledes 
ud end fattige i Etiopien, Haiti, Indien, 
Mexico, Mozambique, Nepal og 
Somalia. Men de fleste er enige om, at 
mennesker er ekstremt fattige, hvis de 
ikke får mad at spise mindst én gang 
om dagen. Mennesker anses også for 
at være meget fattige, hvis de ikke 
har noget hjem at sove i eller ikke har 
mindst to sæt tøj eller et par sko at tage 
på. Fattige samfund har ofte intet rent 
vand, ingen lokal sundhedsklinik eller 
skole. Desværre er dette en realitet for 

millioner af mennesker og samfund i 
verden i dag. 

Der er blevet gjort meget for at hjælpe 
kvinder og børn, som lever i ekstrem 
fattigdom. Som eksempler kan nævnes: 
Vaccinationer, malaria-medicin, 
moskitonet, rent vand, uddannelse 
og bedre sundhedspleje. Men disse 
fremskridt er ofte midlertidige, når 
behovet for medicin, naturkatastrofer 
eller krig skubber familier tilbage i en 
økonomisk ruin.

Fortsættes på næste side...



Kvinder med Håb (KmH) hjælper 
disse kvinder med at hæve sig over 
omstændighederne og finde evigt håb og 
helbredelse i Jesus. 

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

Kvinder, der lever under disse 
skrækkelige omstændigheder pga. tørke, 
oversvømmelser, sygdom,  krig eller fordi, 
de er blevet forladt, prøver tappert at finde 
nye veje, så deres familier kan overleve. 
De er villige til at arbejde hårdt, lære nye 
færdigheder og bringe ofre. En enlig mor 
kan måske være i stand til at skaffe det 
allermest nødvendige til sine børn, men 
hvis hun får kolera eller malaria, kan hun 
ikke længere lave mad til sin familie eller gå 
de mange kilometer efter vand, og det vil 
medføre, at hendes lille have vil dø. 

Forbavsende nok har mange af verdens 
fattige ikke mistet modet pga. deres 
omstændigheder. De finder stadig 
kærligheden og stifter familier. De lærer 
at nøjes med det lidt, de har til rådighed. 


