
1. Bed om at ”Kvinder med Håb” (KmH) lyttere må erfare 
Guds omsorg for dem, og hvordan Han giver styrke, mod 
og beslutsomhed til at komme igennem selv de vanskeligste 
omstændigheder.
2. Bed om at nødhjælpsorganisationer og regeringer må 
holde embedsmænd ansvarlige for brugen af  indsamlede 
midler til hjælp for mennesker, der lider på grund af  fattig-
dom, flygtningeforhold eller naturkatastrofer.
3. Bed for en gruppe fattige enker i Indien der har fået tæp-
per, sengelinned, håndklæder og sarier af  KmH teams. Bed 
om at de også tage imod det budskab om frelse, som de for 
nylig er blevet præsenteret for.
4. Bed for kvinder i Sydkorea, som står alene med ansva-
ret for en hel husstand, og for ældre og handicappede, der 
lever under meget fattige vilkår. Bed også for afhoppere 
fra Nordkorea, som flygter fra en autoritær regering og 
madmangel.
5. Bed for den økonomiske krise i Tyrkiet, som betyder fø-
devaremangel og arbejdsløshed. Frygt og pres får mange til 
at søge efter et nyt liv. Pris Herren for de ti personer, som 
har taget imod Jesus gennem KmH-programmer.
6. Bed om at vi som kristne må have taknemmelige hjerter 
uanset indkomstniveau og stole på, at Gud giver os, hvad vi 
har brug for. Må vi lade os lede af  Gud og ikke lade penge-
ne styre vores liv.
7. Bed om at fattige må blive styrket i troen. ”Hør mine 
brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne 
verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som 
han har lovet dem, der elsker ham?” (Jak 2,5).
8. Bed for studerende, enlige forældre og ældre i Frankrig, 
som har svært ved at få ”enderne til at nå sammen”. Mange 
har flere jobs på grund af  lave lønninger og henvender sig 
til velgørenhedsorganisationer for at få hjælp til mad.
9. Bed for KmH forbedere og KmH teams i deres mange 
forskellige opgaver med at undervise i diverse færdigheder, 
give råd om økonomi, afholde seminarer om sundhed eller 
uddele mad og tøj til nødlidende.
10. Bed for kvinder i Etiopien som kæmper for at overle-
ve og har brug for måder, hvorpå de kan få en indkomst. 
Nogle samler træ i skoven, som de sælger for mindre end 
et måltid mads pris. ”Jeg er hjælpeløs og fattig, skynd dig 

Bed for...
at komme til mig, Gud! Du er min hjælper og befrier, tøv ikke, 
Herre!” (Sl 70,6).
11. Bed for KmH lyttere i Nepal, der, ud over åndelig vejled-
ning, modtager oplæring i at sy og lave sko, så de kan skabe en 
indkomst.
12. Bed om at de tusindvis af  prostituerede i Tyskland må blive 
udfriet af  deres fattigdom og nået gennem audio-serien ”Hid-
den Treasures”. De fleste af  dem kommer fra fattige lande i 
Østeuropa.
13. Bed for kvindelige indsatte i fængsler i Paraguay, som lytter 
til KmH-programmet og beder sammen. Pris Herren for dette 
kristne fællesskab og bed om, at kvinderne må finde arbejde og 
få støtte fra kristne, når de løslades.
14. Bed om at vi som kristne må få blødgjorte hjerter, så vi får 
øjnene op for fattiges situation. ”Den, der stopper øret til for 
den svages skrig, vil selv komme til at råbe uden at få svar” 
(Ordsp 21,13).
15. Bed for de mere end tre millioner venezuelanere som har 
forladt deres hjemland på grund af  vold og mangel på mad 
og medicin. Over en million af  dem er flygtet til nabolandet 
Columbia. ”Fordi de hjælpeløse undertrykkes, og de fattige 
stønner, rejser jeg mig nu, siger Herren, og bringer redning til 
de forfulgte” (Sl 12,6).
16. Bed om at flere radioer, mp3-afspillere og andre medie-af-
spillere må blive tilgængelige for de kvinder, som er ivrige efter 
at lytte til KmH-programmet, men ikke selv kan anskaffe en 
afspiller til at høre dem på.
17. Bed om større fremskridt i opgaven med at fjerne årsagerne 
til global fattigdom, arbejdsløshed, social udstødelse og særlig 
sårbarhed over for katastrofer, sygdomme og andre trusler.
18. Bed for kvinder og børn der lever under ekstremt fattige 
forhold og mangler mad, rent vand, ordentlige sanitære for-
hold, sikre boliger, sundhedspleje og tilstrækkelig indkomst.
19. Bed om at arbejdsgivere i Albanien må lære gudsfrygt og 
betale løn til deres ansatte hver eneste måned. Mange arbejds-
tagere venter to eller tre måneder på at få løn, imens de blot 
kan se til, at der opstår gæld.
20. Bed for fattige flygtninge som bor på gaden og må tigge 
om penge. Mange kvinder og børn bliver tvunget til prostituti-
on eller til ægteskab med en ældre mand for at få penge. ”Skaf  
de svage og faderløse deres ret, frikend de hjælpeløse og arme, 
udfri de svage og fattige, red dem fra de ugudeliges magt!” (Sl 
82,3-4).

21. Bed om at korruptionen i Kenya, som er rapporte-
ret flere steder, må blive kontrolleret. Næsten 50% af  
befolkningen lever i ussel fattigdom. Bed om at kvinder 
må finde arbejde, så de kan forsørge deres familie. ”Du 
redder den hjælpeløse fra hans overmand, den hjælpeløse 
og den fattige fra røveren” (Sl 35,10b).
22. Bed for befolkningen i Somalia som lever i ekstrem 
fattigdom på grund af  en ustabil regering, konflikter 
mellem borgere, oversvømmelse og tørke.
23. Bed for befolkningen i Uruguay som står overfor en 
vanskelig situation med lavtlønnede jobs, dyre ydelser, 
mange hjemløse og et stigende antal immigranter.
24. Bed om at Rwandas regering må få succes med at 
nedbringe fattigdommen i landet, så alle, der har behov 
for hjælp, må få det. Pris Herren for de fremskridt, der 
allerede er sket.
25. Bed for fattige i Polen, både dem der er blevet det på 
grund af  individuelle årsager, og den store gruppe som 
knap og nap lever over eksistensniveauet.
26. Bed for de 783 millioner mennesker i verden som 
lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 US dollars om 
dagen. Mere end halvdelen af  dem lever i Afrika, syd for 
Sahara.
27. Bed for fattige og undertrykte kvinder i Serbien, som 
ofte mangler støtte og muligheder for at kunne udvikle 
sig gennem uddannelse og beskæftigelse.
28. Bed for de 844 millioner mennesker på verdensplan, 
som ikke har adgang til rent og sikkert vand. Bed også 
for de 2,3 milliarder mennesker, der ikke har adgang til 
toiletter.
29. Bed om flere uddannelsesmuligheder til romaer i Bul-
garien. Mere end 68% af  romaerne er fattige på grund af  
lavt uddannelsesniveau.
30. Bed for arbejdsløse i Ukraine, der forsørger familien 
med en ekstremt lav indkomst eller føler sig tvunget til 
at forlade landet for at søge efter arbejde. Bed om at de 
midt i deres vanskelige situation må finde håb i Jesus.
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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”

Du kan også give via MobilePay nr.: 22133
Ønskes fradrag:
Skriv ”KmH + navn + tlf.nr.” i beskedfeltet

”Fokus på Kvinder med Håb” er et program på 
Norea WebRadio, som 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. Som noget nyt vil Lindin Radio på Færøerne 
også sende programmet. Tidspunktet er pt ukendt.

Gud har hjerte for de fattige, de ydmyge og de knuste i 
ånden. Vores råb om hjælp bliver ikke ignoreret.

Adam og Evas valg fik konsekvenser. Synden kom ind 
i verden, og forholdet til Gud blev ødelagt. Samtidig 
med blev krig og korruption en del af  samfundet og 
familien. Vores kroppe blev underlagt død, sygdom og 
fortvivlelse. Selv jorden kom til at lide under naturkata-
strofer, tørke, hungersnød og oversvømmelser.

Men Gud lod os ikke alene i vores fattigdom og fortviv-
lelse. Gud går med os gennem vanskeligheder og nød. 
Han giver os styrke - i Ham - til at holde ud. Bibelen 
fortæller os, at Gud er ”værn for den svage, værn for den 
fattige i hans nød, ly under skybrud, skygge i hede” (Es 
25,4). Når lyttere over hele verden hører ”Kvinder med 
Håb” (KmH)-programmet, bliver de ledt til Herren, 
som ser dem, hører dem og handler på deres vegne.

Undertiden oplever vi, hvordan Gud helt konkret dæk-
ker vores behov, når vi beder ”giv os i dag vort daglige 
brød” (Matt 6,11). Men ofte kalder Gud på sine børn og 
beder dem om at imødekomme deres medmenneskers 
behov. Som KmH forbedere står vi sammen med vores 
brødre og søstre ud over jorden i råbet om hjælp til livets 
helt grundlæggende nødvendigheder. Gud kalder os til 
at bede trofast og til at handle. ”… den faste, jeg ønsker, 
er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, 
at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at 
du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemlø-
se stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender 
ryggen til dine egne” (Es 58, 6-7).

Når vi beder for dem, som lever i fattigdom, så lad os 
give af  vores penge, tid og evner, så nødlidende kan 
få mad, rent vand, gode sanitære forhold, elektricitet, 
sundhedspleje, skolegang, uddannelse og job. Men 
også så de kan få mulighed for at høre om Guds kærlig-
hed og frelsen i Jesus.

Gud har hjerte for de fattige. Bed om at de fattige må 
se, at deres allerstørste behov er i Ham.
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