
1. ”For du er min tilflugt, et fæstningstårn mod fjenden. Jeg 
vil være gæst i dit telt for evigt, jeg vil søge tilflugt i ly af  
dine vinger.” (Sal. 61, 4-5)
2.  Bed vor Far fylde Peggy Banks med visdom og bibelsk 
indsigt, så hun kan videregive Guds Ord sandt og klart, når 
hun taler til kvinder på KmH-konferencerne.  
3.  Bed Gud åbne de finske troendes hjerter, så de ser flygt-
ninge og immigranter som skabt i Guds billede. Bed Gud 
om at rense sin menighed, Jesu Kristi legeme, for vrede og 
fordomme. 
4. Bed for de nigerianske kristne familier som forfølges på 
grund af  deres tro, og som følge heraf  har mistet deres 
hjem og ejendele og derfor må flytte fra sted til sted for at 
være i sikkerhed. 
5. Bed om, at de immigranter og flygtninge fra Ukraine 
og de omkringliggende lande, som flygter til Polen for at 
komme i sikkerhed og få et bedre liv, må blive respekteret, 
beskyttet, støttet og ikke blive underbetalt for deres arbejde. 
6.  Bed for de ca. 5 millioner muslimer, der bor i Tyskland, 
og hvoraf  mange er flygtninge. Bed om, at de kristne må 
tilbyde dem venskab og dele både liv og Jesus med dem. 
7.  Bed om Guds velsignelse over de rumænske immigrant-
grupper rundt omkring i Europa og i USA. Bed om, at de i 
deres søgen efter et bedre liv må finde Gud. 
8.  Bed om, at Gud må styrke de kristne flygtninge og 
immigranter. Bed om, at de må være lys for Gud og afspejle 
Ham, hvor end de kommer hen. Må deres tilstedeværelse 
betyde frelse og fornyelse i troen for andre mennesker. 
9. Bed om, at de canadiske kristne må møde flygtninge og 
immigranter med Guds medfølelse og nåde og Jesu kærlig-
hed. 
10.  Bed om, at de millioner af  flygtninge, der befinder sig i 
Europa, må åbne sig for evangeliet. Bed om, at hver eneste 
flygtning må opleve lægedom, sikkerhed og håb i værtslan-
dene, og at disse må møde flygtningene med kærlighed og 
have ressourcer til at imødekomme deres behov og udfor-
dringer. 
11.  Bed om, at der må herske fred og harmoni mellem de 
flygtninge, der bor i Dadaab – og Kakumaflygtningelejrene, 
og de lokale kenyanere. Bed om, at beslutningstagerne må 
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træffe kloge og omsorgsfulde beslutninger, der er til gavn for 
samarbejdet. 
12.  Bed for Frankrig, der har lovet at give asyl til flygtninge, 
hvis liv er truet pga. undertrykkelse eller politisk vold. 
13.  Bed om, at vor Far må lede og tage sig af  de albanere, 
der har forladt deres hjemland pga. høj arbejdsløshed, og som 
ønsker at få en bedre fremtid.
14. Bed om, at de 1 million mennesker, der er flygtet fra Don-
bass området i Ukraine under den væbnede konflikt, må finde 
et sted at bo og et arbejde. Bed om, at de lokale kristne må 
være til opmuntring for dem både åndeligt og menneskeligt. 
15.  Bed om helbredelse og muligheder for de fordrevne i Bur-
kina Faso. De flygtede fra deres hjem efter at have været vidne 
til, at terrorister myrdede deres slægtninge. 
16. Bed om, at der må være ressourcer nok i Uruguay til at 
kunne tage sig af  de tusinder af  immigranter fra Cuba, Ve-
nezuela, Haiti og Den Dominikanske Republik. Bed om, at de 
ikke må blive udnyttet eller misbrugt. 
17.  Far, vi  beder om at den app som er udviklet af  vores 
norske partner, Norea Mediemission, til at kunne bringe det 
kristne budskab til flygtninge i de arabisk- og somalitalende 
lande, må blive et kraftfuldt redskab for budskabet om Jesus 
blandt de fordrevne mennesker. 
18.  Bed om fysisk og mental lægedom af  de mennesker i 
Indonesien, der er blevet fordrevet på grund af. naturkatastro-
fer. Bed om, at regeringen og kirken må hjælpe dem med at få 
genopbygget deres hjem og skaffe dem jobs. 
19. Tak Gud for, at Internationalt Kristent Center (IKC) i 
København og Århus tilbyder dansk- og engelskundervisning 
samtidig med, at der bliver fortalt om Jesus gennem forek-
sempel andagter og sommerlejre. Bed om, at flygtninge, der 
deltager i disse tilbud, må tage imod Jesus. 
20.  I dag er det Verdens Flygtningedag. Bed om styrke, mod 
og udholdenhed for dem, der har forladt deres hjem på grund 
af  frygten for forfølgelse som følge af  race, religion, nationali-
tet, socialgruppe eller politisk overbevisning.
21.   Bed om, at flygtninge må blive integreret i det kroatiske 
samfund, og at de flygtningefamilier, der er blevet skilt fra 
hinanden, må blive genforenet.
22.  Bed om, at kristne i Indien må udvise Kristi sind og kærlig-
hed og accept over for de flygtninge, der kommer til Indien fra 
nabolandene. 

23.  Bed om, at Gud må beskytte og give de flygtnin-
ge, der er kommet til tro på Jesus under deres ophold i 
Sverige, men efterfølgende er blevet nægtet asyl, styrke. 
Mange af  dem risikerer at blive dræbt i deres hjemlande 
pga. deres nyfundne tro. 
24.  Bed om, at menigheder og kristne i Spanien må dele 
deres tro på Jesus med de 120.000 flygtninge og immi-
granter, der venter på svar på deres asylansøgninger.
25. Bed om, at vor Far må trøste de familier i Nord- og 
Sydkorea, der har levet adskilt i 70 år pga. Koreakrigen. 
Bed om Guds fred!
26. Bed om økonomisk hjælp og frivillig arbejdskraft til 
de organisationer, der hjælper immigranter og flygtninge 
i Latinamerika.
27.  Bed om, at Gud må beskytte og tage sig af  kvindeli-
ge flygtninge, da de er i stor fare for at blive misbrugt og 
udnyttet seksuelt. 
28.  Bed om, at de syriske flygtninge, der rejser gennem 
Serbien, må høre evangeliet og få hjælp, få et sted at sove 
og få noget at spise. 
29. Bed om, at udenlandske kvinder, der er blevet gift 
med færøske mænd, må lære sproget og kulturen at 
kende og blive taget kærligt og godt imod af  det kristne 
samfund. 
30.  Bed om, at Gud må sørge for de vietnamesiske 
kvinder, der flygtede til Kina under den sino-vietname-
siske krig i 1979 og giftede sig med mænd dér. De bliver 
nægtet statsborgerskab, og deres ”uægte” børn får ikke 
tilstrækkelig med undervisning, hvilket betyder, at de 
fastholdes i fattigdom. 



Bedekalender
Juni  2020

Bed for
flygtninge

og migranter

‘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 
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30. Gen-
uds. 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.

Den 15-årige pige, Miray*, flygtede til Tyrkiet for at 
undslippe den voldsomme vedvarende krig i hendes 
hjemland Syrien. Mens hun var der, tog en meget ældre 
mand Miray som kone, og tog hende med sig til Istan-
bul. Til hendes forfærdelse opdagede Miray, at manden 
allerede havde en en kone og tre børn.

”De behandlede mig som om jeg var deres tjenestepige, 
og hans hustru behandlede mig virkelig dårligt” fortalte 
Miray til Kvinder med Håbs responsteam.

Hun er nu 22 år gammel og ikke formelt gift. Selvom 
hun nu selv har to børn, så har hun intet identitetskort, 
og ingen som kan hjælpe hende med fornødenheder. 
Miray kendte meget lidt til det tyrkiske sprog, da hun 
flygtede til Tyrkiet. Hun sagde: ”Jeg lyttede til radioen 
for at lære noget tyrkisk, og så fandt jeg ’Kvinder med 
Håb’ radioprogrammerne. Gennem dem og i kraft af  
Jesus har jeg fået bugt med min frygt.”

Antallet af  Syriske flygtninge i Tyrkiet nåede op på 
3.7 millioner i december 2019. Mange piger er ligesom 
Miray endt som børnebrude, som bliver voldtaget og 
slået af  deres mænd. Selvom de stadig blot selv er børn, 
bliver de gravide og lider under fødselskomplikationer 
på grund af  deres endnu ikke fuldt udviklede kroppe. 
De risikerer endda at dø af  det.

Det er let at opgive håbet, når man oplever en sådan 
modgang i sit liv. ’Kvinder med Håb’ programmerne 
giver mennesker som Miray en grund til endnu engang 
at begynde at håbe.

”Jesus hjalp mig med at vokse gennem svære tider og 
han hjælper og styrker mig stadig,” fortæller hun. ”Vær 
venlige at bede for mig.”

*Miray er et pseudonym, brugt for at beskytte lytterens sikkerhed.
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