
1. Bed om, at vore børn må være lys for Jesus i skolen, og 
at deres klassekammerater må blive draget til Jesus gennem 
deres ord og handlinger. ”I er verdens lys. En by, der ligger 
på et bjerg, kan ikke skjules.” (Matt. 5, 14)
2. Bed for unge kvinder i Finland. Mange er udmattede og 
bliver fysisk syge pga. stort pres på studiet. Bed om, at den 
enkelte må finde sin værdi i Gud og ikke i sine præstationer.
3. Bed om, at Gud må gøre det klart for hver eneste elev 
og studerende, når de har at gøre med en ideologi, der ikke 
stemmer overens med Guds Ord. Bed om, at de må være 
lydhøre overfor Helligåndens vejledning, kunne skelne 
sandt fra falskt, og at de må kunne tale om disse ting med 
deres forældre. (Johs. 14, 26)
4. Bed om, at de nordkoreanske flygtninge, der studerer 
i Sydkorea, må møde mennesker, son kan imødekomme 
deres behov, vejlede og hjælpe dem til at tilpasse sig det 
fremmedartede uddannelsessystem. 
5. Bed om, at børn må respektere deres lærere og anerken-
de deres autoritet – også i konfliktfyldte situationer. ”For 
Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menne-
skelig ordning.” (1. Pet. 2, 13a)
6. Bed om, at kristne elever i Tyskland ikke må blive ned-
gjort, men må få mod til at bekende og forsvare deres tro 
på Gud og skabelsen. 
7. Bed om, at elever i Tyrkiet må få adgang til længere 
uddannelse. Elever i landdistrikterne får kun undervisning 
i gennemsnitlig 5 – 6 år. Mange af  pigerne får en kortere 
skolegang end drengene, fordi de bliver gift i en tidlig alder. 
8. Bed om, at Gud må virke i familiers, kulturers og regerin-
gers hjerter, så de anerkender, at piger har lige så meget ret 
til en god uddannelse som drenge, fordi de også er skabt i 
Guds billede. (1. Mos. 1, 27)
9. Bed for kinesiske kvinder, der studerer Bibelen og får 
åndelig oplæring. Bed om, at deres gudsforhold må blive 
styrket, og at de må hvile i, at Gud sørger for alle deres 
behov. 
10. Bed om, at de kristne på skoler, på fakulteter og blandt 
personale må finde sammen, så de kan mødes til fællesbøn 
og styrke hinanden til at stå fast i troen og være vidner. 

Bed for...
11. Bed om, at sydkoreanske forældre må være rollemodeller 
for deres børn, der er travle studerende, mht. sandhed, kærlig-
hed og tro. Bed også om, at de må finde tid til at være regel-
mæssigt sammen. 
12. Bed om, at Herren må beskytte kvindelige japanske stude-
rende fra sexchikane. Bed om, at Guds retfærdighed må herske 
på hvert eneste studiested. 
13. Bed om, at de tyske studerende og deres forældre, der 
mødes til bøn for deres skoler og lærere, må få Guds visdom, 
dømmekraft og glæde. Bed om, at flere må gå sammen i bøn 
på denne måde. 
14. Bed om, at Guds visdom må herske blandt de svenske 
politikere og skolemyndigheder, så lærerenes stadig voksende 
arbejdsbyrde må mindskes. Det forventes, at der indenfor 10 år 
vil være en mangel på 80.000 lærere. 
15. Bed om, at undervisere må få lyst til at tjene i længere tid 
på Bonaire (en lille ø i Caribien), så forholdet mellem lærere og 
elever kan blive dybere og blomstre, og de studerendes uddan-
nelse blive styrket. 
16. Bed om, at Gud må give de kristne unge i Danmark styrke 
og mod til at stå fast i troen og være vidner for Jesus. Bed om 
vækkelse på studiestederne og bed om, at de, der søger en 
mening med livet, må blive frelst. 
17. Bed om, at der må blive flere muligheder for kvinder i In-
dien til at få en længerevarende uddannelse og gode sikre job. 
Hjælp dem til have blikket rettet mod dig, Jesus, og hvile i, at 
du sørger for alt, hvad de behøver. 
18. Ofte er den ”uddannelse”, som børn får fra deres kultur, 
forvrænget og ødelæggende. Bed om, at piger i Frankrig må 
finde deres sande værdi i Gud og leve et liv til Guds ære. 
19. Bed om, at vietnamesiske præster og ledere må lære deres 
hustruer at læse og skrive. Bed om, at disse kvinder må få mere 
viden, og at de må se deres værdi og vigtige rolle som Guds 
døtre. 
20. Bed om, at Gud må arbejde i embedsmændenes hjerter i 
Afrika, så uddannelse bliver prioriteret, og skolerne både får 
veluddannede undervisere og de nødvendige ressourcer.
21. Bed om, at de kristne grupper på skolerne i Canada med 
glæde må række evangeliet videre til deres jævnaldrende.
22. Bed om, at Gud må give Peggy Banks visdom og klar le-
delse i hendes arbejde med at fremstille materialer og ledertræ-
ningsvideoer, der kan forbedre KmH-arbejdet i dette nye år. 

23. Bed om, at der må blive sat en stopper for kønsbase-
ret vold og tidlig indgåelse af  ægteskaber,. Det medfører 
ofte, at mange piger bliver gravide alt for tidligt og ikke 
får nogen skolegang, hvilket igen øger fattigdommen. 
24. I dag er det International Uddannelsesdag. Bed om, 
at piger i hele verden må få mulighed for at få en ordent-
lig uddannelse og få al den støtte, de har brug for til at 
gennemføre den. 
25. Bed om, at den brasilianske regering må investere i 
uddannelsessystemet, give lærerne en god løn og sørge 
for, at hver eneste skoles omgivelser må være et sikkert 
sted at opholde sig på.
26. Bed om, at unge gifte kvinder og mødre på Bonaire, 
der vender tilbage til skolen for at færdiggøre deres ud-
dannelse, må få styrke, vilje og visdom til at fuldføre den. 
27. Bed for de ledere i Tanzania, der er ansvarlige for ud-
dannelsesplanerne. Må Guds Ånd lede dem og give dem 
visdom til at give befolkningen den bedste uddannelse. 
28. Bed om, at KmH-programmerne og ”Kuna-Paragu-
ay”-programmerne må blive sendt på guarani-sproget, så 
disse sydamerikanske folk kan høre budskabet om frelse. 
29. Bed om, at uddannelse af  høj kvalitet og sikkerhed 
må gøres tilgængelig for alle studerende - også for unge 
mødre, flygtningene, minoriteterne og de handicappede. 
30. Bed om, at Gud må give indsigt og kreativitet til de 
KmH-oversættere og producere, der står for at videre-
bringe Guds Ord til ikke-boglige kvinder. Bed om, at 
budskabet må blive forkyndt ind i lytternes kulturelle 
kontekst og på deres modersmål.
31. Bed om fred på Haiti, så børn og unge igen kan delta-
ge i undervisningen på deres skoler og universiteter. 

Besøg af Peggy Banks!
 
I forbindelse med Norea Mediemissions 50 års jubilæum, 
som fejres i Haderslev den 2. februar 2020, får vi besøg 
af  KmHs globale leder, Peggy Banks, der vil medvirke 
ved et af  møderne og holde et seminar.

Velkommen til enhver, som har lyst til at deltage! 
For tilmelding - tjek hjemmesiden norea.dk/norea50 
eller ring på tlf. 42 52 11 00.
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‘Fokus på
Kvinder med Håb’

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. Lindin Radio på Færøerne sender også 
programmet. Se evt. www.lindin.fo

Analfabetisme er normalt i det sydasiatiske lokalsamfund, 
hvor KmH-lytteren Dhriti bor. Hun fortæller, at flere og 
flere af  landsbyens indbyggere indgår ægteskab med 
børn, men fordi de selv mangler uddannelse, er de ikke 
opmærksomme på problemerne, det medfører, . Når børn 
bliver gift, bliver de tvunget til at gå ud af  skolen, og det 
betyder et liv i fattigdom med øget risiko for vold i hjem-
met, mishandling, helbredsproblemer og tidlig død.

Men et program fra TWR hjælper Dhriti og andre til at 
kompensere for den manglende skolegang og den tabte 
mulighed for at lære at læse. ”Kvinder med Håb”-pro-
grammet er virkelig effektivt i den måde, hvorpå det 
hjælper med at forandre vores liv.”

”Når KmH programmet sendes, lærer vi om sundhed, og 
vi får åndelig oplæring,” siger hun. ”Det giver mig hjælp 
til at forbedre mig selv, min familie og mit lokalsamfund. 
Vi har også lært det sande evangelium at kende, som 
adskiller sig fra det strenge sæt af  juridiske regler og love, 
vi er blevet lært at følge.”

Dhriti forklarer, at indbyggerne i landsbyen i mange år har 
søgt efter at finde en måde, hvorpå de kunne lære nye ting. 
Nu har hun og andre med hende fået et bedre liv. De har 
overvundet mange nedslående kampe ved at tilegne sig 
den praktiske og åndelig viden, som de hører i radioen.

”I dag er min drøm opfyldt på grund af  Guds nåde”, siger 
Dhriti, ”og på grund af  KmH-programmet.”

Er det ikke fantastisk at vide, hvordan et radioprogram, 
som er produceret med Helligåndens hjælp, kan forbedre 
livet for mennesker, der engang følte sig håbløse på grund 
af  manglende uddannelse? KmH har bidraget til at udfyl-
de dette tomrum.
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