
1. I Mozambique er mange kvinder og børn blevet hjemlø-
se pga. de cykloner, der har ramt landet. Gud, vil du på alle 
områder sørge for dem, der har mistet alt. (Sl 46,1)
2. Far, vi beder om gudfrygtige ledere i Zimbabwe – både i 
parlamentet, militærpolitiet, hæren, politiet og i retsvæsenet. 
Må de styre retfærdigt. (Sl 119,1-2)
3. Far, du bestemte, at ægteskabet skulle være en pagt 
mellem mand og hustru. Vil du hjælpe befolkningen på 
Madagaskar til at forstå dette og søge dig, så de kan få hjælp 
til at være ét i deres ægteskaber. (1 Mos 2,24)  
4. Vil du give KmH – bedegrupperne i Malawi visdom til 
og mulighed for at starte en forretning op, så de kan for-
sørge deres familier og være med til at støtte deres kirke og 
den økonomiske udvikling af  deres land. (Sl 20,1-2)
5. Herre, vil du sende missionærer til Lesotho for at for-
kynde evangeliet og oplære disciple i dit Ord. Vi beder om 
vækkelse, og at mennesker må blive bevaret i dit livsfor-
vandlende Ord. (Sl 96,3)
6. Herre, vi beder om politisk stabilitet i Eswatini (= Swa-
ziland). Må folket vandre i din fred, og må lederne lade sig 
vejlede af  dig. (3 Mos 26,6)
7. Far, vil du frelse og helbrede de mennesker, der har været 
udsat for fysisk vold, seksuelt misbrug, udnyttelse og diskri-
mination. Må dit evangelium forandre et liv ad gangen. (Sl 
12,5-8)
8. Herre, vil du give de sydafrikanske familier, der har 
mistet deres forretning pga. pandemien, og som nu lever i 
fattigdom, beskæftigelse og håb. (Sl 113,7)
9. Herre, vil du røre ved Zimbabwes befolknings hjerter, så 
nationen bliver helet og forsonet, og de kan leve sammen i 
fred og retfærdighed.  (Sl 127,1)
10. Far, må mænd i Malawi finde et sikkert sted, hvor 
de kan dele og tale ud om deres uoverensstemmelser, så 
forbandelsen med at begå selvmord og derved efterlade 
børnene i stor fortvivlelse bliver brudt. (Sl 23,4)
11. Herre, vil du give de studerende, der under pandemien 
havde det svært med studierne eller ikke kunne møde regel-
mæssigt op på skolerne, nåde og fred. (Fil 4,7)
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er ligeglade med, om de selv er smittet med HIV/AIDS. Vil du 
læge dem både følelsesmæssigt og fysisk. (2 Mos 15,26)
13. Far, vil du opvække din kirke i Eswatini (= Swaziland) ved 
at sende vækkelse over hele landet. Må de troende sætte dig på 
førstepladsen i deres liv og være lys for dig blandt mennesker. 
(Matt 5,16)
14. Herre, vil du læge det afrikanske folks hjerter gennem din 
sandhed og give dem din fred.  Mange er vrede pga. vanskelig-
heder i fortiden. (Sl 30,10-11)
15. Herre, kvinder i Lesotho bliver ofte ikke værdsat. Vil du 
hjælpe landets befolkning til at se kvinders værdi, så man be-
gynder at drage omsorg for dem og giver dem samme mulighe-
der som mænd. (Gal 3,28)
16. Herre, vil du sætte en stopper for handel med børn i Afrika. 
Vil du udfri de børn, der er fanget i dette helvede og helbrede 
dem. Vil du tale til misbrugernes hjerter. (Sl 5,11)
17. Herre, vil du beskytte og tage dig af  KmH’s frivillige i 
Sydafrika – både deres familier og deres økonomi. Vi takker for 
deres store arbejde med at oversætte bedekalenderne. (Sl 121,8)
18. Herre, de stigende priser og knapheden på varer er særligt 
hårdt for enker og forældreløse børn i Malawi. Vil du vejlede 
lederne i, hvordan de bedst muligt kan få bragt stabilitet i den 
økonomiske krise. (Fil 4,19)
19. Herre, vil du vende folkets hjerter og sind i Zimbabwe om 
til dig. Må din sandhed, fred og retfærdighed forvandle landets 
befolkning og samfund. (Sl 20,7)
20. Gud, mange afrikanske mænd er afhængige af  alkohol og 
stoffer. Må de få lov til at opleve, at du sætter dem fri, og må 
du blive Herre i deres liv (Sl 107,19-20)
21. Far, vil du genopbygge Eswatinis (= Swazilands) økonomi 
og give visdom til dem, der skal træffe beslutninger. Må der 
være arbejde nok og forsørgelse til alle. (Ordsp 3,5-6)
22. Gud, vil du give din kirke i Afrika bemyndigelse til at op-
bygge dit rige her på jorden. Må dit rige komme; må din vilje 
ske. (Matt 6,10)
23. Vi beder for de ældre mennesker, der er i karantæne under 
pandemien. Vi beder om, at de ikke må blive glemt, men må 
opmuntres ved besøg af  familie og venner. (Matt 25,36)

24. Far, vil du på alle måder sørge for de mennesker i 
Sydafrika, der trofast beder for andre og lever for dig. (Sl 
23)
25. Vi beder for Malawi, der er blevet ødelagt af  kraftige 
regnskyl. Vil du finde husly til dem, der beder til dig om 
hjælp, og vil du selv være deres tilflugtssted. (Sl 46,1)
26. Herre, mange områder i Zimbabwe har brug for 
at blive genopbygget. Må lederne søge dig i genopbyg-
ningen af  økonomien, uddannelsessystemet og sund-
hedsvæsenet. (Jer 33,3)
27. Herre, vil du beskytte de børn og teenagere, der må 
tage vare på sig selv og hinanden, når skolerne er lukket 
ned og i ferier, og forældrene er på arbejde. (Sl 121,7)
28. KmH-arbejdet bliver i nogle afrikanske lande forhin-
dret pga. misforståelser. Bed om, at folk må kommunike-
re klart og sandfærdigt med hinanden. (Kol 4,6)
29. Far, vil du forsørge og styrke de afrikanske kvinder, 
der lider pga. underernæring, analfabetisme, arbejdsløs-
hed, børnedødelighed, fattigdom, vold og mangel på 
ressourcer. (Fil 4,6)
30. Bed om, at mange familier i Sydafrika må åbne deres 
hjem for børn fra børnehjemmene i ferieperioden, så 
intet barn bliver ladt tilbage. (Matt 25,35)
31. Gud, må de kvinder i Malawi, der bliver stigmatise-
ret pga. HIV/AIDS, blive værdsat som døtre skabt i dit 
billede. (1 Mos 1,27)
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Afrikas civilisation går meget langt tilbage, og den 
rummer en mangfoldighed af  forskellige kulturer, sprog 
og religioner varierende fra land til land. Dette store 
kontinent består af  54 lande, men her vil der kun blive 
fokuseret på Østafrika og det sydlige Afrika. 

Der skønnes at være mere end 3000 forskellige afri-
kanske stammer. Det er et kulturelt knudepunkt rig på 
traditioner, kunst, litteratur og mad. 

I Østafrika er de vigtigste handelsvarer landbrugspro-
dukter. Eftersom landbrug er så vigtig en faktor, er det 
derfor katastrofalt for befolkningen, når afgrøderne 
ødelægges af  kraftig regn eller græshopper. Kvinderne i 

Østafrika og det sydlige Afrika

Østafrika bruger mange timer på at plante afgrøder og på at 
sælge dem igen, for at familien skal have noget at leve af. Eti-
opien og Uganda er de førende lande i regionen mht. eksport 
af  kaffe, mens Kenya er den største eksportør af  te. 

I de sydafrikanske lande har man specialiseret sig i eksport af  
ædle metaller. Sydafrika står for eksporten af  guld og diaman-
ter og Zimbabwe for platin. Angola er hovedleverandør af  
råolie. 

Hovedparten af  den afrikanske befolkning bor i landdistrik-
terne, men byområderne er i stærk vækst. Ofte flytter de, der 
har råd til det, til byerne sammen med deres familier. Mange 
områder er udfordret pga. den høje arbejdsløshed, teenage-
graviditeter og fattigdom. Desuden er sult et stigende problem 
pga. kombinationen af  vulkanudbrud, vold og terrorister. 
I denne tid har nogle familier det ekstra svært, fordi de har 
mistet deres hovedindkomst, da deres arbejdsgivere er døde 
pga. COVID-19 pandemien. De kvinder, der er eneforsørgere 
pga. dødsfald, skilsmisse el.lign. er hårdest ramt og på mange 
måder dårligst stillet.

Det er så her, at KmH kommer ind i billedet ved at bringe håb 
og genoprettelse til de mange sårede kvinder rundt omkring 
i verden og på tværs af  generationer. KmH-udsendelserne 
forandrer kvinders liv.

KmH forsyner organisationer på stedet med MP3-afspillere, 
hvor kvinder kan lytte til lyddramaserien ”Hidden Treasures” 
(Skjulte Skatte). Nogle kvinder har efterfølgende lagt prostitu-
tion bag sig.

Kvinder, der har fistler, har modtaget følelsesmæssig og ånde-
lig hjælp gennem lyddramaserien ”Healing Voice” (Helbreden-
de Stemme).

Mange mænd og kvinder er blevet opmuntret gennem 
KmH-udsendelserne, der bliver delt på forskellige lydenheder 
eller gennem online-platforme. Det er et stort takkeemne at 
kunne nå analfabeter gennem oplæsning af  bedekalendere. 
Kvinder, der er blevet udnyttet, ydmyget, voldtaget eller kræn-
ket, bliver genoprettet og fornyet. Tak, om I vil være med til 
at bede for disse kvinder, der har brug for hjælp på alle livets 
områder. Bed om, at de må finde håb i Jesus!
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