
Kvinder 
med Håb

bøn for kvinder i Vest-, syd- og nordeuropa

September 2018



2

I dag, mens jeg sidder 
i en lufthavn og venter, 
så tænker jeg på de 
kvinder, vi skal bede for 
i denne måned. Jeg er så 

taknemmelig for din trofasthed i forbøn 
for kvinder rundt omkring i verden.

På mit nylige besøg i de nordiske lande har 
adskillige personer spurgt mig om ”me 
too” bevægelsen. Jeg er glad for, at Gud 
giver kvinder modet og muligheden for at 
løbe risikoen og afsløre de vanærende og 
uretfærdige ting, de har måttet udholde. 
Jeg husker, hvordan jeg selv i mange år 
tiede stille om den vold og det seksuelle 
misbrug, jeg oplevede som ung kvinde. 
Siden starten af ”Kvinder med Håb” 
har det været formålet at stå frem og 
tale de mishandlede og marginaliserede 
kvinders sag, samtidig med at det er blevet 
understreget, at hvert eneste menneske er 
elsket og skabt med personlig værdighed. 
Dette er en af de vigtigste ting, som gør, 
at jeg er begejstret for at være med i dette 
arbejde, sammen med dig.

Jeg er taknemmelig for, at Herren har 
givet mig et nyt liv fyldt med hans nåde 
og barmhjertighed. I dag fortæller jeg 
min egen historie i troen på, at Jesus er 
den eneste, som kan hele vore hjerter og 
give os det himmelske håb. Jeg har en stor 
nød for, at flere kvinder må lære denne 
sandhed at kende.
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Vær med til at bede sammen med mig 
i denne måned, hvor vi sætter fokus 
på kvinder i Vest- og Sydeuropa samt 
de nordiske lande. Råb til Gud om at 
han vil give dem fred i hjerterne, og at 
de må vide, at han ikke har glemt dem. 
Bed om visdom og styrke til dem i deres 
kamp for at udholde svære situationer 
og omstændigheder, og at de må blive 
bevaret i troen på, at Gud er frelsens og 
håbets Gud.

Bed salme 103 vers 2-5:
Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans 
velgerninger!
Han tilgiver al din skyld, helbreder alle 
dine sygdomme.
Han udfrier dit liv fra graven, han kroner 
dig med godhed og barmhjertighed.
Han mætter dit liv med gode gaver, du 
bliver ung igen som en ørn.

Lad os glæde os i Herren,
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 Europas ledere må 
arbejde for at: A: Forbedre behandlin-
gen af voldelige mænd, så færre kvin-
der og børn vil blive udsat for vold i 
hjemmet. B: Oprette flere hjem og øge 
hjælpen til ofre for misbrug. 
2. Bed for de kvinder i Østrig, 
der rækker ud til flygtninge og im-
migranter, selv om omgivelserne er 
oprevne over, at immigranter ikke 
integrerer sig som forventet i østrigsk 
kultur. Bed for det uformelle topmøde 
for regeringsledere d. 20. september, 
hvor der er fokus på sikkerhed og ille-
gal migration i EU (betegner forsøg på 
indvandring til et land, hvor indvan-
dringspolitikken/lovgivningen ikke 
overholdes og forsøges omgået).
3. Bed om, at danskernes hjer-
ter og liv må blive fornyet. Danmark 
bliver mere og mere sekulariseret. Der 
er et stort pres fra alle sider på kristne 
ægteskaber og familier. Bed om, at de 
må blive bevaret. 
4. Bed Gud om at kalde nogen til 
at oversætte den månedlige bedeka-
lender til færøsk. ”Bed derfor høstens 
herre om at sende arbejdere ud til sin 
høst.” (Matt. 9, 38)   
5. Bed om, at de grønlandske 
myndigheder må beskytte kvinder, 
der udsættes for seksuelt misbrug og 
incest. Bed om, at mænd må respek-
tere deres døtre og andre kvinder. Bed 
også om udfrielse fra hash- og alko-
holmisbrug, som er almindeligt på 
Grønland. ”Min Gud, red mig fra ugu-

deliges magt, fra uretfærdiges og under-
trykkeres hånd!” (Sal. 71, 4)
6. Bed for kvinderne i de 101 
KmH-bedegrupper i Finland og deres 
arbejde med at invitere andre til del-
tage i grupperne. Bed også for deres 
bestræbelser på at rejse økonomisk 
støtte til KmH-programmerne i andre 
lande.
7. Bed for Anette S. Jensen 
(KmH-koordinator i Danmark), der i 
morgen skal tale over emnet: ”Kvinder 
med håb – et verdensomspændende 
projekt” på Kvindelejren på Birkedal 
ved København. Må der blive lagt en 
nød ind over kvinder for KmH-arbej-
det. 
8. Bed for KmH´s franske over-
sætter, der bor i Frankrig, og som står 
for den månedlige bedekalender på 
fransk til forbedere i Europa, Afrika 
og USA. Bed om, at der må komme 
flere forbedere i Frankrig. 
9. Bed om, at kvinder i Tyskland 
må lytte til Skjulte Skatte – lydpro-
grammet, der handler om Guds livs-
forvandlende kærlighed. Tyskland har 
Europas mest frisindede lovgivning 
mht. prostitution. Bed Gud beskytte 
de kristne, der ønsker at hjælpe kvin-
der, der er fanget i dette miljø. 
10. Bed for de tusindvis af asylan-
søgere i Tyskland og i andre europæi-
ske lande. De fleste kommer fra mus-
limske lande. Bed om, at muslimske 
kvinder må erfare, at de er værdifulde 
i Guds øjne, og at de må få lyst til at 
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15. Bed om, at abort må forblive 
ulovligt i Nordirland, og at man må 
kunne modstå presset fra Storbri-
tannien og Irland om at liberalisere 
abortlovgivningen. I Nordirland er 
abort kun lovlig, hvis en kvindes liv el-
ler mentale eller psykiske helbred er i 
fare. Bed om, at lederne må stå fast på 
at beskytte retten til liv for det ufødte 
barn. 
16. Bed om, at kvinder i Nord-
irland, der har fået en ikke-planlagt 
eller uønsket graviditet, må være mo-
dige og vælge at få deres barn i stedet 
for at få en abort. Mange rejser til Eng-
land for at få foretaget en abort. ”Det 
var dig, der dannede mine nyrer, du 
flettede mig sammen i min mors liv. Jeg 
takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, 
underfulde er dine gerninger, jeg ved 
det fuldt ud!” (Sal. 139, 13 – 14) 
17. Bed for kvinder og børn, der 
lider under vold i hjemmet i Nordir-

lære sandheden om Jesus Kristus at 
kende. 
11. Bed for enlige mødre i Tysk-
land, der kæmper med at passe både 
deres job og med at tage sig af deres 
børn. Bed om, at kirker vil påtage sig 
at vejlede mødrene og samtidig være 
et sikkert sted for børnene. ”Skaf de 
svage og faderløse deres ret, frikend 
de hjælpeløse og arme, udfri de svage 
og fattige, red dem fra de ugudeliges 
magt!” (Sal. 82, 3 - 4)
12. Bed om, at teenagepiger må få 
de faktiske kendsgerninger om abort 
og dens konsekvenser at vide, at de 
må lære fordelene ved afholdenhed at 
kende og erfare, at Gud elsker dem og 
deres babyer. Grækenland rapporterer 
om 150.000 aborter om året – 25 % af 
dem er udført på piger under 16 år.
13. Bed for flygtningekrisen i 
Grækenland, hvortil hundredtusin-
der af flygtninge og migranter ankom 
i 2015 og 2016, og hvor over 45.000 
skønnes at være strandet. Bed om, at 
flygtningene må blive hjulpet både fy-
sisk, følelsesmæssigt og åndeligt. 
14. Bed om, at mange må blive 
velsignet og fyldt med håb i Jesus på 
den norske kvindekonference d. 14. 
–  d. 16. september. Bed om, at flere 
kvinder må få lyst til at gå ind i dette 
KmH-arbejde. ”Da vi nu har en stor 
ypperstepræst, som er steget op igen-
nem himlene, Jesus, Guds Søn, så lad os 
holde fast ved den bekendelse.” (Hebr. 4, 
14) Elisabeth Sæth, KmH koordinator i Norge
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land. Politiet reagerer på en hændelse 
om vold hvert 18. minut, men det ty-
der på, at det kun er toppen af isbjer-
get. Bed om, at der må være organi-
sationer, der vil hjælpe disse kvinder, 
men også om en bedre lovgivning og 
strengere straffe til misbrugerne. 
18. Bed om, at de nye podcastpro-
grammer, hvor norske kvinder fortæl-
ler om, hvad Jesus har gjort i deres liv, 
må opmuntre andre til at søge mere 
information om Gud. ”Du er Gud, der 
ser.” For hun tænkte: ”Har jeg virkelig 
på dette sted set ham, der ser mig?” (1. 
Mos. 16, 13 – 14) 
19. Bed for norske kvinder, der 
lever under et konstant pres for at få 
succes på alle måder: Familielivet, 
karrieren, mht. sundhed, fitness osv. 
Bed om, at de må se, hvor værdifulde 
de er for Gud og leve for ham i stedet 
for verdens glæder. 
20. Bed om visdom og Guds le-
delse for KmH-teamet i Portugal, når 
de i kirker taler om håb til kvinder, der 
bedrages af fjendens mange løgne. ”Vi 
beder om, at I med al visdom og ån-
delig indsigt må få fuld kundskab om 
Guds vilje.” (Kol. 1, 9b)
21. Bed for KmH-teamet i Spa-
nien, og deres arbejde med at lægge 
bedeemner op på facebook og deres 
hjemmeside. Bed for koncerten med 
fokus på bøn d. 22. september, hvor 
Peggy Banks medvirker. 
22. Bed om at Guds vilje må ske 
mht. produktionen af en europæisk 

version af det spanske KmH-program. 
23. Bed om, at menneskehandle-
re må blive standset og straffet. Disse 
menneskehandlere udnytter det ud-
bredte kaos på modtagelsescentrene i 
hele Sydeuropa til at transportere de-
res ofre videre i al hemmelighed. 
24. Bed om, at deltagerne på 
KmH- konferencen d. 25. – 28. sep-
tember (for Europa og CAMENA – 
landene) må blive inspireret, opmun-
tret og udrustet. 
25. Bed om, at børn, teenagere og 
unge i Sverige må erfare deres sande 
identitet i Kristus, så de må se, hvad 
de er bestemt til at være. Mere end 
dobbelt så mange børn og unge lider 
af psykiske problemer i dag som for 
10 år siden. Depression og forskellige 
former for angst bidrager til stignin-
gen. 
26. Bed om, at mange kvinder og 
mænd må finde vej til Det Internati-
onale Bederum i Malmø og modtage 
Herrens kærlighed, tilgivelse og håb. 
Malmø har over 300.000 indbyggere 
fra 177 lande. Det har ført til udviklin-
gen af isolerede parallelsamfund, som 
igen er blevet arnested for kriminalitet 
og vold. 
27. Bed Helligånden om at udru-
ste Kristi legeme i Sverige til at være 
lys og salt i samfundet. ”I er verdens 
lys. En by, der ligger på et bjerg, kan 
ikke skjules. Man tænder heller ikke et 
lys og sætter det under en skæppe, men 
i en stage, så det lyser for alle i huset. 
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Bøn for kvinder i Vest-, Syd- og Nordeuropa

DANMARK, FÆRØERNE, 
GRØNLAND, NORGE, SVERIGE, 
FINLAND, ENGLAND, IRLAND, 
FRANKRIG, TYSKLAND, HOLLAND, 
SCHWEIZ, ØSTRIG, SPANIEN, 
PORTUGAL OG GRÆKENLAND. 

Der er en stigning i antallet af 
rapporterede voldtægter, sager med vold 
i hjemmet og chikane på arbejdspladsen. 
Selv i det moderne Vest-, Syd- og 
Nordeuropa, hvor der er ligestilling 

mellem kønnene mht. uddannelse og 
karriere, oplever mange kvinder og 
piger stadig verbale, følelsesmæssige 
og fysiske overgreb i hjemmet, på 
studiestedet og på arbejdspladsen. Og 
mange af dem siger nu stop!

I oktober 2017 skrev skuespillerinden 
Alyssa Milano på Twitter: ”Hvis du 
er blevet seksuelt chikaneret eller 
overfaldet, så skriv ”Me too” som svar 
på denne twitter.” Hundredtusinder 

Fortsættes på næste side...

Således skal jeres lys skinne for menne-
sker, så de ser jeres gode gerninger og 
priser jeres fader, som er i himlene.” 
(Matt. 5, 14 – 16)
28. Bed for kvinder i Schweiz, 
hvor sexarbejde er lovligt og reguleret 
af lovgivningen, men hvor menneske-
handel, de fleste former for alfonseri 
og det at tvinge mennesker ud i pro-
stitution er ulovligt.
29. Bed om, at unge teenagere 
og udlændinge i Holland må blive 

beskyttet mod at ryge i hænderne på 
menneskehandlere, der udnytter dem 
til legal og illegal prostitution. Bed 
om, at nogen må tale disse menne-
skers sag.
30. Bed for de kvinder og børn i 
Storbritannien, der kommer ud for 
kønsbaseret vold som: Vold i hjemmet, 
voldtægt og seksuelt misbrugtvungne 
ægteskaber, æresvold, menneskehan-
del og moderne slaveri, prostitution 
og kvindelig omskæring.
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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”

svarede de to første dage. Mennesker fra 
hele verden fik mod til at stå frem og fortælle 
andre, at de også var blevet misbrugt af 
chefer, ledere, medarbejdere og andre. 
Endelig begyndte man at tale om seksuelle 
overgreb og krævede, at misbrugerne blev 
holdt ansvarlige. Kvinder, der ellers var 
blevet fortalt, at ingen ville tro på dem, og 
at det var deres egen skyld, opdagede, at de 
ikke var alene. Disse forfærdelige overgreb 
skete ikke kun for kvinder, der lever i 
fattigdom eller i glemte lande, men også 
for magtfulde, berømte kvinder. Mange 
kvinder begyndte at tro på, at det ikke 
længere var en skamfuld hemmelighed, 
som de blev nødt til at holde for sig selv. 

Alt for mange kvinder i Europa tror stadig 
på, at der ikke er nogen, der bekymrer sig 
om de overgreb, de må udholde i hjemmet 

...Fortsat fra forrige side

eller på arbejdspladsen. De er bange for 
at miste deres arbejde, hvis de afslører 
misbruget. Immigranter og flygtninge, der 
kommer til Europa på flugt fra forfølgelse, 
krig og misbrug i familien, fortsætter ofte 
med at blive misbrugt, og mange ender i 
prostitution. 

Prostitution er lovligt i mange af de 
europæiske lande, og størstedelen af de 
kvinder, der bliver tvunget til at sælge 
deres kroppe, er udlændinge. Nogle lande 
har gjort det ulovligt at profitere på andres 
seksuelle ydelser (alfonseri) eller at betale 
for sex, idet disse handlinger betragtes som 
vold mod kvinder. 

Bed om, at der må blive gjort mere for at 
kunne give misbrugte kvinder i Europa 
værdighed og håb om et bedre liv. 


