
Du ønskes en
glædelig julehøjtid

og et velsignet 
nytår!

1. Gud, vi priser dig for at rumænske kirker er blevet mere 
synlige online under pandemien. Dette lod dem møde og 
hjælpe mennesker, som ikke havde mod til at træde ind i en 
kirke. (ApG 8,4)
2. Vi takker dig, Fader, for at Covid-19 pandemien har 
fået mennesker i Japan til at tænke dybere over livet. Må 
de komme til dig, den sande Gud, for svar på livets store 
spørgsmål. (Es 55,10-11)
3. Fader, vi er taknemlige over at kunne genoptage Kvinder 
med Håb-arbejdet blandt kvinderne i Buen Pastor fængslet 
i Paraguay. Tak for at kalde volontører og skaffe materiale 
og donationer, så vi kan udbrede budskabet om frelse der. 
(Johs 16,22)
4. Vi takker dig, Herre, for at 18 kvinder i Liberia har valgt 
at tage imod Kristus i forbindelse med deres Go Share 
Week (missionsuge). Vi beder om at endnu flere vil finde 
frelsen. (Luk 15,6)
5. Vi takker Gud for at vi er kommet videre i produktio-
nen af  ”Hidden Treasures” (Skjulte skatte) i Spanien. ”Jeg 
vil prise Herren til alle tider, min mund skal altid lovsynge 
ham”. (Sl 34,2)
6. Gud, vi takker dig for de 30 trofaste volontører, der 
arbejder for Kvinder med Håb i Sydkorea. Tak for at have 
givet dem forskellige talenter og for at samle dem i tjeneste 
for dig. (1 kor 12,4-6)
7. Fader, tak for at bringe trøst til de muslimske kvinder i 
Nordkaukasus gennem Kvinder med Håbs programmer. 
Mange har lært at elske deres ægtemænd, og nu fyldes deres 
hjem med fred og velsignelse. (Luk 1,68)
8. Vi priser dig, Fader, for at Kvinder med Håb kunne 
begynde at udsende programmer på sprogene Hindi og 
Bengali under pandemien. Også tak for at give mennesker 
i Indien mulighed for at deltage i bøn gennem video og 
telefonopkald. (Hebr 10,25)
9. Pris Gud at kristne i Lyon, Frankrig, hvert år i forbin-
delse med lysfestivalen i december kan uddele 5.000 bibler. 
Tak for at mange mennesker spørger efter bibler. (Matt 4,4)
10. Pris Gud for den modenhed, lytterne til Kvinder med 
Håb på sproget tagalog i Filippinerne udviser, idet de 
forbliver stærke i troen trods de vanskeligheder, pandemien 
byder dem. Vi er også taknemlige for at mange lyttere siger, 
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11. Herre, vi takker for at mange kristne i Nordeuropa under 
pandemien har indset at aftaler og forretningsmøder ikke er 
lige så vigtige som at mødes med dig i bøn. (Mark 1,35)
12. Fader, vi takker dig for det nye team du har samlet i Por-
tugal til Kvinder med Håb-udsendelserne der, og for mulighe-
den for at sende disse programmer via nye platforme såsom 
Spotify. (Sl 63,4)
13. Fader, tak for at menneskers hverdag kan blive mere flek-
sibel, når de arbejder hjemmefra under nedlukninger. Disse 
omstændigheder lader kinesiske kvinder leve et sejrrigt liv som 
kristne gennem Helligånden. (Sl 71,8)
14. Tak, Gud, at disse vanskelige tider har hjulpet serbiske krist-
ne til at se dig som den Højeste. Vi kan sætte vores lid til dig, 
Herre. (Sl 71,5)
15. Vi priser dig, Gud, for altid at høre vores bønner. Tak for 
de mange trofaste forbedere på Færøerne og i Danmark, hvor-
af  mange har bedt i adskillige år. (1 Joh 5,14)
16. Gud, vi priser dig for at mange mennesker på Bonaire har 
kunnet beholde deres jobs under pandemien og tage sig af  
andre. (Sl 68,19)
17. Gud, vi priser dig for at lære os at udnytte teknologien 
bedre under pandemien i Uruguay. Nu samles kirker gennem 
Zoom, hvor de beder og modtager nadver. (Es 25,1)
18. Almægtige Herre, vi priser dig for at indonesere frit kan 
dele evangeliet på de sociale medier. Tak for de nye kristne, der 
har turdet dele deres vidnesbyrd ad denne vej. (ApG 4,29)
19. Herre, vi takker dig for Ful Maya Tamang, vores nye 
nationale koordinator i Nepal, og for de nye troende, som har 
fundet håb gennem Kvinder med Håbs arbejde der. (1 Kor 1,4)
20. Fader, vi takker dig for Karin, Eva, Kerstin, Helen og Re-
becka, nogle af  vores trofaste frivillige for Kvinder med Håb i 
Sverige. Må du velsigne deres hænders arbejde. (Sl 90,17)
21. Almægtige Gud, vi takker dig for at lyttere i Vietnam har 
fundet trøst og fred under pandemien, fordi de har hørt om 
dine løfter gennem Trans World Radios programmer. (2 kor 
1,20)
22. Gud, vi priser dig for de tyske givere og støtter af  Kvinder 
med Håbs internationale arbejde. Deres stadige støtte finansie-
rer Kvinder med Håb-programmer på flere forskellige sprog. 
(Gal 6,9)

23. Gud, vi priser dig for at nye muligheder har åbnet sig 
i Etiopien for vores Kvinder med Håb-team for at tjene 
flygtninge og mennesker, der er fordrevet fra deres hjem. 
Bring helbredelse og helhed til dem, der har brug for at 
blive rørt af  dig, Herre.
24. Vi priser dig, Herre, for den reform som finder sted i 
de finske kirker, hvor bøn, forbøn og et personligt, ånde-
ligt liv bliver stadig mere vigtigt.
25. Tak, Gud, for at lade Kvinder med Håbs arbejde i 
Japan begynde i marts dette år, trods Covid-19 pandemi-
en. (Es 55,8-9)
26. Vi priser dig, Herre, fordi du har bevaret livet for alle 
medarbejdere på Kvinder med Håbs udsendelser i Spani-
en under coronakrisen. (Sl. 9,1)
27. Fader, tak for de koreanere, der beder med syn for 
mission. Vi beder om, at der må kaldes flere trofaste 
forbedere som dem. (Sl 66,20)
28. Herre, tak for at udbrede brugen af  medier til evan-
gelisering under pandemien, især i Nordkaukasus, hvor 
det er vanskeligt at dele evangeliet åbent. (Rom 8,28)
29. Gud, vi priser dig for dit ord, som overbeviser vores 
hjerter. Vi beder om at lyttere i Indien, som bekender sig 
til andre religioner, vil lade sig røre af  dit ord, så de kan 
blive frelst. (Johs 6,37)
30. Herre, vi takker dig for at bruge Kvinder med 
Håb-programmerne i Serbien til at bringe opmuntring 
og trøst til mange kvinder. Tak for at give os de sociale 
medier til at bringe håb til andre. (2 kor 1,3)
31. Herre, vi takker dig for at røre lyttere i Sverige gen-
nem ”Hjertets have”. Dette program har hjulpet mange 
til at finde heling og lade sig genopbygge. (Sl 9,11)
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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’
”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 em-
ner, 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 - Skjern sender programmet ”Fokus 
på Kvinder med Håb” den første torsdag i måneden 
kl. 19.05. 

En historie om håb

Skrevet af  Esther Chen, praktikant

Graciela* er indsat i Buen Pastor kvindefængsel i Asunción, 
Paraguay. Hendes liv der er ikke let.

Hun skriver: ”På grund af  den forbrydelse jeg begik, afviste 
de andre kvinder i fængslet mig. Min dom lød på 22 lange år 
bag tremmer. Mens jeg ventede på at årene gik, var jeg fuld af  
fortrydelse. I min ensomhed troede jeg, at jeg havde mistet alt, 
og ville begå selvmord.”

Men en mandag morgen blev Graciela inviteret med til TWR’s 
Kvinder med Håb-gruppe i fængslet. Hun sagde ja til at kom-
me. Efter den dag, var Gracielas liv fuldstændig forandret.

Hun siger, ”Vi lavede håndarbejde – jeg har stadig det første, 
jeg lavede. Men hvad der var vigtigere, så hørte jeg evangeliet 
og begyndte at læse Bibelen. Alt dette fik mig til at glemme 
selvmordstankerne.”

Graciela takker ”Kvinder med Håb” for at muliggøre foran-
dringen i hendes liv. Selv om hun stadig sidder i fængsel, har 
hun håb, fordi hendes åndelige behov er blevet opfyldt.

Meget passende oplever Graciela i dette fængsel, hvis navn be-
tyder Den Gode Hyrde, Jesu lektie i Joh 21, hvor han befaler 
Peter at tage sig af  sine får.

”Det er hvad ”Kvinder med Håb” har gjort for os i fængslet,” 
sagde Graciela. ”De beder sammen med os og giver os ord 
med liv og håb.”

I mange år har ”Kvinder med Håb”-teamet ugentligt bragt 
evangeliet til de indsatte. Ud over at dele evangeliet ved mø-
derne, laver kvinderne også kunst, som de kan sælge. ”Kvin-
der med Håb”s medarbejdere har som mål at lære de indsatte 
nye færdigheder, såsom syning og frisørarbejde, som de kan 
bruge, når de bliver løsladt.

På grund af  2Kvinder med Håb”s arbejde, er hundredvis af  
kvinder som Graciela kommet til tro på Kristus i fængslet.

* Et pseudonym for at beskytte hendes privatliv
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