
1. Bed om, at kvinder med lederansvar må have nogle 
gudfrygtige mennesker omkring sig, som kan være en støtte 
for dem, og som de kan betro deres personlige og følelses-
mæssige kampe til. Bed også om, at disse ledere må have 
tillid til, at Gud vil besvare deres bønner på den måde, der 
er bedst for dem. (Ordsp. 3, 5-6)
2. Bed om, at Gud vil give det serbiske KmH-team stor vis-
dom og indsigt i Guds Ord. Bed om, at de må kunne lytte 
til andre kvinder med forståelse og give dem opmuntringer 
ud fra Guds Ord, så det bliver til lægedom og genoprettel-
se. (Sl. 111,10)
3. Bed om, at KmH koordinatorerne i Indien må få øjnene 
op for, at de besidder de færdigheder og kompetencer, der 
skal til for at tjene som ledere. Bed om, at Gud må give 
dem det gå-på-mod og den styrke, de har brug for, for at 
fuldføre de opgaver, Gud har lagt hen til dem. (Kol. 3,23)
4. Bed om, at hver eneste kvinde i en kristen tjeneste dagligt 
må prioritere stilletid med Gud. Bed om, at hun må stræbe 
efter at leve efter Guds Ords anordninger, hvor anger, tilgi-
velse og taknemmelighed bliver en del af  livet. (Matt. 5,8)
5. I dag er det ”Kvindernes Internationale Bededag”. 
Temaet for i år er ”Byg på et stærkt fundament”. Se evt. 
mere her: www.kvindebededag.dk. Bed om at kvinder må få 
frimodighed til at bringe vidnesbyrd og bede højt sammen 
med andre, både når de samles til bedemøde på denne dag, 
men også ved fællesbøn fremover.
6. Bed om, at det sydafrikanske KmH-team må få visdom 
til at leve og lede som Jesus i deres arbejde med at vejlede 
kvinder i at få et nært forhold til Jesus og fuldt og helt gå 
ind under hans vilje. (Ordsp. 2,1-11)
7. Tak vor Far for, at kvinder i Indonesien har mulighed for 
at blive ledere i regering, kirker og organisationer. Bed om, 
at de må søge Gud, følge hans ledelse og være et vidnes-
byrd om Gud blandt dem, de har ansvaret for. (Matt. 5,14)
8. Tyskland ønsker at have en større andel af  kvindelige le-
dere i store virksomheder. Bed om, at der må være dygtige 
kristne kvinder blandt dem, der udvælges til disse kommen-
de stillinger. (Sl. 90,17)
9. Bed om, at kvinder i Uruguay dagligt må vokse i troen 
på Jesus, så de kommer til at ligne ham mere. Bed også om, 
at de vil bruge deres færdigheder og evner til at hjælpe kvin-
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Jesus. (2. Pet. 3,18)
10. Bed om, at canadiske kvinder må hvile i, at Gud har skabt 
dem som unikke personligheder, og at de vil bruge deres gaver 
til at herliggøre Guds navn. (Jer. 17,7)
11. Bed om, at kvinder, der påtager sig ledende funktioner i 
kinesiske kirker, må leve et liv, der vidner om tilfredshed og 
glæde, så andre får lyst til at følge Jesus. (1. Tim. 6,6)
12. Bed om, at kristne ukrainske kvinder, der er blevet oplært 
i Guds Ord og i åndelige emner, må vejlede unge kvinder og 
videregive dem deres viden og erfaring. (2. Tim. 2,2)
13. Gud har rigt udstyret kvinder med evnen til at være følsom 
og have medfølelse for andre. Bed om, at kvinder må bruge 
disse gaver i deres tjeneste for Gud, så de trøster dem, der lider, 
og leder dem til Gud. (1. Sam. 23,17)
14. Bed om, at de rumænske kvinder, der arbejder med kristen 
mediemission, må være et sandt vidnesbyrd om Jesus i deres 
livsførelse, og at de må afspejle hans kærlighed. Bed om, at de 
må fortsætte med at forbedre deres kommunikationsfærdighe-
der, så denne tjeneste må nå videre ud. (Kol. 4,6)
15. Bed om, at de kristne i den arabiske verden må være vidner 
om Jesus med deres liv, så andre mænd og kvinder i lederstil-
linger, i virksomheder og i deres egne familier ønsker at leve på 
samme måde. (Gal. 3,28)
16. I Korea er kun 4,5 % af  lederne i større virksomheder 
kvinder. Bed om, at kvinder får flere muligheder for forfrem-
melse. (Sl. 84,12)
17. Bed om, at Gud må beskytte, styrke og vejlede de polske 
kvinder, som er kristne ledere, så der ikke kommer uoverens-
stemmelse mellem deres professionelle arbejde og deres ansvar 
som hustru og mor i hjemmet. (Sl. 25,9)
18. Vi beder om, at der må komme flere beskæftigelsesmulig-
heder for kvinder i Nepal, og at de må få en bedre løn, så den 
svarer til deres kvalifikationer. (Kol. 4,5)
19. Bed om, at de franske kvinder dagligt må finde en måde, 
hvorpå de kan have en stille stund med Jesus på trods af  deres 
mange gøremål. Bed om, at alenemødre, småbørnsforældre, og 
fuldtidsansatte må få nåde og styrke til samtidig være et vidnes-
byrd om Jesus i deres omgangskreds. (Es. 40,29)
20. Tak Gud for det engagement og den hengivenhed, som le-
derne af  de finske KmH bedegrupper har. Bed Gud give dem 
visdom, styrke og glæde i deres tjeneste. (Neh. 8,10b).

21. Bed om udholdenhed for de kristne kvinder i Ukraine 
i deres rolle som medhjælpere for deres mænd og som 
gudfrygtige mødre. Bed om, at deres familie og deres 
ikke-kristne mænd må vende om til Gud. (1. Pet. 3,1)
22. Bed om, at de kvindelige kristne ledere i Albanien 
må afspejle Jesus i ord og handling. Bed om, at de hver 
eneste dag må søge Guds rige først og finde hvile i Gud. 
(Matt. 6,31-34)
23. Bed om, at nogle må få kaldet til at være forbedere 
samt være til opmuntring og hjælp for de afrikanske 
kvinder, der har lederfunktioner i det kristne arbejde. Bed 
om, at disse ledere må være stærke i Herren og være et 
forbillede for andre. (Ef. 6,10)
24. Bed om, at MIIA da Silva, der er regional koordinator 
for KmH-arbejdet i Europa og i CAMENA-Landene 
(Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika), må følge 
Guds vilje i alle ting og dagligt må få visdom og dømme-
kraft til at lede. (Sl. 25,5)
25. Bed om at KmH-teamet i Paraguay må få hjælp til at 
fokusere på sårbare kvinder, så disse ser, at der er velsig-
nelse ved at tjene andre i kærlighed. (Gal. 5,13-14)
26. Bed Gud vise lederne af  KmH-arbejdet vej, når de 
deler visionerne for arbejdet med andre. Bed om, at hjer-
ter og sind i hvert enkelt team må være ét. (1. Thes. 5,24)
27. Bed om, at kvinder i Rumænien må få en sund balan-
ce mellem karriere og familie. Bed om, at de må bruge tid 
sammen med børnene, så de påvirker dem i den rigtige 
retning og leder dem til Kristus. (2. Tim. 3,14-16)
28. Vi beder for kristne kinesiske kvinder, som ikke gifter 
sig, fordi der ikke er nok kristne mænd i menighederne. 
De er under konstant pres fra omgivelserne, som mener, 
de skal gifte sig. Bed om, at de må vokse i nåde og erken-
delse af  Kristus. (1. Pet. 2,9)
29. Tak Gud for, at de gujarati-talende ledere i Indien er 
meget stærke i troen og tjener Herren. Bed Gud om at 
give dem mod til at stå fast på Guds Ord både i deres 
hjem og i samfundet. (1. Kor. 16,13)
30. Bed om, at kvinder over hele verden må få en sult 
og en tørst efter at studere Guds Ord og undervise den 
næste generation i Bibelens sandheder. (5. Mos. 11,18-20)
31. Bed om, at de brasilianske kristne kvinder i høje 
ledende stillinger, må blive fyldt med Guds Ånd og være 
lydige over for Guds Ord - til Guds ære.. (Gal. 5,25) 
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Gud ønsker at forny din sjæl - det inderste i dig – dit hjerte. 
Må det stå klart for dig, når KmH i 2021 fokuserer på ordet 
genoprettelse og fornyelse ud fra Salme 23, 1-3.  

Du vil opdage, at Gud ønsker at drage dig til sig. Han ønsker 
også at vise dig, hvordan du skal leve med ham og med andre, 
så din sjæl forsat får den næring og støtte, den har brug for. 
Men hvordan sker det?

Lederen af  ”Ledelse og fornyelse”, Steve Macchia, skrev 
følgende på sin blog: ”19 måder hvorpå du kan drage omsorg 
for din sjæl under COVID-19-nedlukningen”. Disse tidsløse 
sandheder kan dog bruges på et hvilket som helst tidspunkt. 

1. BED – Mere end nogensinde må vi i denne tid bede og 
overgive vore hjerter, liv og bekymringer i Guds kærlige 
hænder. 
2. GÅ – At forskanse sig inden døre dag ud og dag ind vil 
kun føre til, at man bliver trist til mode, keder sig, bliver æng-
stelig og føler sig indespærret; gå derfor en tur hver dag. 

Omsorg for sjælen 3. HVIL – Vær opmærksom på kroppens signaler og hvil, hvis den 
har brug for det; måske vil en daglig lur være med til, at du føler dig 
frisk. 
4. SPIL – Måske er det tiden til at lægge puslespil eller spille forskel-
lige bræt- eller kortspil i en afslappet atmosfære sammen med en af  
dine kære. 
5. SKRIV – Skriv et digt, begynd at skrive dagbog eller skriv 
simpelthen bare nogle ord ned på et stykke papir, som beskriver, 
hvordan du har det.  
6. LÆS – Begynd med at læse Bibelen, dernæst kristne artikler og 
måske en roman eller selvhjælpsbog. Læs målrettet og afslappet. 
7. SKAB – Vær kreativ og reflekterende og lad dine skabende evner 
komme til udtryk gennem tegning, maling, modellering i ler eller 
fotografering. 
8. LAV MAD – I stedet for at spise forarbejdet mad eller færdigret-
ter, find så en opskrift frem og lav maden fra bunden. 
9. RING OP – Sms’er, e-mails og andre sociale medier er ikke den 
eneste måde, man kan være i kontakt med sine venner og familie på. 
Ring til dem! 
10. TJEN – en nabo trænger måske til at blive genstand for en 
kærlig opmærksomhed; bed Gud om at vise dig, hvem du kan gøre 
noget for. 
11. TILGIV – Ofte ignorerer vi vrede og de konflikter, vi måtte 
have med andre, når vi har travlt. Lad Gud vise dig, om der er no-
gen, du skal have gjort op med og have tilgivet. 
12. GRIN – Vi har brug for at grine, for at de triste ting ikke tager 
overhånd. Tillad dig selv at gøre det, da latter er godt for sjælen. 
13. VÆR OPMÆRKSOM – Gå en tur i parken eller i skoven og læg 
mærke til alt det, der pibler frem: Foråret er på vej! 
14. HÅB – I svære tider med sorger og bekymringer er det vigtigt at 
læse i Guds Ord, for dér finder du håb og trøst for fremtiden. 
15. RYD OP – Tag et rum eller en skuffe eller en fil osv. ad gangen 
med det ene formål at forenkle, at rydde op og tørre støv af  de ting, 
som længe er blevet forsømt. 
16. KOM NED I TEMPO – Og du får at se, hvordan dine omgi-
velser også sænker farten. Dvæl ved opgaverne, påtag dig ikke mere 
end du kan klare og lev mere fuldt ud. 
17. SIG TAK – Øv dig i at være taknemmelig, for det vil 
styrke dig mere end noget andet. Når du øver dig i at være 
taknemmelig, vil dit hjerte flyde over af  glæde. 
18. LYT – Opøv dig i kunsten at lytte – til Gud og til andre, så 
samtalen ikke bliver en konkurrence, hvor du venter på selv at 
tage ordet igen eller prøver at retlede den anden. 
19. ELSK – Den vigtigste omsorg for sjælen, indebærer at 
elske Gud og elske din næste som dig selv. Vis kærlighed, så 
kommer vi styrket gennem denne periode.
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