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TWR bønaráheitanir fyri Eystur Asia - august 2022 

 
1.  Góði Harri, slít leinkjurnar, sum binda tað japanska fólkið í vantrúgv. Vit biðja, at Tíni børn har 

boða evangeliið við dirvi, og lat Anda tín nema hjørtuni á fólkinum, til frelsu og endurnýggjan. 

(Esaias 55:6-7) 

 

2.  Góði Gud, vit sameinast í bøn til Tín um at útvega eina FM sendistøð á øllum økjum í Nepal fyri 

at kunna varpa út Kvinnur við vón sendingar. (Filippibrævið 4:9) 

 

3.  Harri, Tú hevur kallað okkum sum Tínar døtur til at tilbiðja Teg og tæna Tær. Reis upp gudsóttandi 

kvinnur á Filipsoyggjunum til at boða Orðið og gera tænastur í Tínum navni. (Sálmur 100:2) 

 

4.  Himmalski Faðir, vit biðja, at Tú sendir tær kvinnur, sum Tú hevur valt til at leiða TWR Kvinnur 

við vón tænastuna fyri Mongolia, Kina, Taiwan og Hong Kong. (Rómbrævið 10:14-15) 

 

5.  Heilagi Gud, virka í og ígjøgnum hvørja einstaka av Kvinnur við vón toyminum í India, teimum, 

sum skriva sendingarnar, kringvarpsvertunum og medarbeiðarunum. Brúka teirra gávur og evnir til 

at leiða kvinnur til Jesus. (Fyrra Pætursbræv 4:10) 

 

6.  Harri, verj ungdómin í Kambodja frá teimum, sum vilja lokka tey til at selja rúsevni. Ger, at hesi 

ungu skilja, at rúsevni oyðileggur teirra sinni og framtíð, hjálp teimum at velja at hugsavna seg um 

sína útbúgving í staðin og fyrst og fremst leita til Harran. (Seinna Tessalonikubræv 3:3) 

 

7.  Í Indonesia hevur verið øktur harðskapur móti kvinnum í koronu farsóttartíðini, bæði likamliga, 

sálarliga og kynsliga. Faðir, ger hesar kvinnur førar fyri at finna frelsu, grøðing og vón í Tær. (Seinna 

Korintbræv 9:8) 

 

8.  Vit takka Tær Gud fyri, at Kvinnur við vón sendingar á mandarin tungumáli kunnu hoyrast á 

stuttbylgjum og digitalum radio. Ger, at mong kinesisk fólk lurta eftir hesum sendingum og seta sítt 

álit og sína vón á Jesus. (Fyrra Korintbræv 15:3) 

 

9.  Mett verður, at triðja hvør kvinna í Vietnam hevur upplivað likamligan, sálarligan ella kynsligan 

harðskap av sínum maka. Harri, verj tær og grøð tær. (Sálmur 107:19-21) 

 

10.  Harri, vit biðja Teg um at stimbra og styrkja kvinnur í Singapor, sum tær stríðast við at megna 

bæði arbeiði og familjuábyrgd. (Sálmur 28:7) 

 

11.  Harri, brót tað vald, sum alkohol hevur í Mongolia. Fría tey, sum eru bundin av hesum, og ger, at 

tey kunnu fáa arbeiði, so tey kunnu forsyrgja sínum familjum. (Sálmur 107:14) 

 

12.  Góði Faðir, varða børnini í Japan frá ótta og avbyrging orsakað av koronu farsóttini. Varða tey 

frá sjúku, og útvega fólk, sum kunnu fortelja teimum evangeliið. (Sálmur 91:5-6) 

 

13.  Góði Gud, nú tá TWR Kvinnur við vón í Nepal geva frálæru í at lesa og skriva, hjálp Tú 

luttakarunum at læra at lesa Bíbliuna, og læra at skriva, so tey kunnu skriva undir m.a. bankakontur. 

(Seinna Timoteusarbræv 3:16) 

 

14.  Himmalski Faðir, Tú ert tann, sum grøðir okkum. Grøð hjartasárini hjá filipinskum kvinnum, 

sum hava upplivað harðskap. Ger, at tær verða virdar og fáa endurreisn í samfelagnum. (Sálmur 

51:19)(enskt 51:17) 

 

 



2 

 

15.  Harri, vit biðja fyri teimum 25000 kvinnum, sum eru flýddar úr Norðurkorea til Suðurkorea. Ger, 

at bæði vælferðartænastan hjá myndugleikunum og tey trúgvandi har hjálpa teimum væl. (Sálmur 

146:9) 

 

16.  Faðir, umbroyt lívið hjá kvinnum, sum hyggja at Kvinnur við vón sjónvarpssendingum á oriya, 

gujarati og tamil tungumáli. Sendingarnar byrjaðu í apríl í ár. (Seinna Korintbræv 3:18) 

 

17.  Góði Gud, lívga boðskapin, sum TWR Kvinnur við vón bera fram í Kambodja. Lat hesar 

sendingar og hesa tænastu gera, at mangar kvinnur koma at kenna Teg og fylgja Tær.  

(Sálmur 25:4-5) 

 

18.  Mangar kvinnur í Indonesia liva í fátækradømi. Tær hava ikki ráð til munagóða heilsuhjálp. 

Nógvar hava álvarsligar heilsutrupulleikar so sum lívurmóðurháls- og bróstkrabba. Harri, veit teimum 

hjálp og grøð tær, sum líða. (Jeremias 17:14) 

 

19.  Faðir, nú eitt-barns politikkurin í Kina fær ein enda, biðja vit Teg, at fosturtøka og 

pinkubarnamorð av gentum má halda uppat. (Sálmur 139:13-16) 

 

20.  Nógv børn í Vietnam fara úr skúlanum fyri at forvinna pening til familjuna. Biðið, at hesi børnini 

heldur verða hjálpt og kunnu fáa eina góða skúlagongd. (Sálmur 107:9) 

 

21.  Himmalski Faðir, vit biðja fyri japonskum kvinnum, sum eru við barn, ella sum uppala børn, at 

tær fáa tann stuðul, teimum tørvar, frá sínum familjum og frá myndugleikunum; men vit biðja eisini, 

at tær fram um alt fáa at hoyra evangeliið og taka ímóti tí. (Sálmur 71:6) 

 

22.  Nógvar kvinnur í Mongolia fara heimanífrá fyri at leita eftir arbeiði í býunum. Harri, veit hesum 

kvinnum góð arbeiðspláss og verj tær frá, at arbeiðsgevarar gera seg inn á tær. (Sálmur 23) 

 

23.  Góði Gud, gev kvinnum í Nepal, sum fylgja Jesusi, frið, styrki og tað, sum teimum tørvar til 

lívsins uppihald. Summar verða forfylgdar ella sparkaðar út úr húsi og heimi av sínum vantrúgvandi 

hjúnafelaga. (Fyrra Pætursbræv 3:14-15) 

 

24.  Harri, uppihalt og ugga einligar mammur á Filipsoyggjunum, sum arbeiða hart fyri at nøkta tørvin 

hjá børnunum. Harri, gev teimum vísdóm og styrki til at uppala og vegleiða børnini. (Esaias 41:10) 

 

25.  Góði Gud, vit biðja Teg troysta tær familjur, sum vórðu sundurskildar, tá Korea varð sundurbýtt 

(til Norður- og Suðurkorea). Ger, at tær fáa møguleika at verða sameindar aftur, antin persónliga ella 

við samskifti. (Filippibrævið 4:6-7)) 

 

26.  Harri, gev kvinnum í India eina tráan eftir at hava eitt máttmikið bønarlív. Takk fyri, at so mangar 

tóku lut í bønar-netverkinum hjá TWR Kvinnur við vón undir koronu farsóttini. (Efesusbrævið 6:18) 

 

27.  Faðir, ger at kvinnur í Kambodja vaksa í trúnni, og lat tær læra at taka ímóti tínum kærleika og 

seta sítt álit á Teg og rokna við Tær. (Hebrearbrævið 11:6) 

 

28.  Góði Gud, útvega TWR í Indonesia stuðul, so at tænastutoymið har kann byggja upp nær- 

sambond við lurtarar og hjálpa teimum at vaksa í trúnni og kunnleikanum um Teg. (Seinna 

Tesssalonikubræv 1:3) 

 

29.  Harri, vit biðja Teg til fulnar grøða og endurreisa tær óteljandi kvinnur og gentur, sum verða 

fangaðar í menniskjahandli í Kina. Reis upp rættvísar leiðarar, sum vilja steðga hesum óndskapinum. 

(Jeremias 30:17) 
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30.  Góði Gud, styrk tær fátæku kvinnurnar í Vietnam, sum hava smábørn. Gev teimum styrki til at 

ansa børnunum, gera mat og húsligt arbeiði, samstundis sum tær mugu arbeiða aðrastaðni fyri at 

uppihalda familjuni. (Esaias 40:31) 

 

31.  Himmalski Faðir, ger at tær einligu mammurnar í Mongolia vilja leita til Tín at fáa styrki og 

vísdóm. Ger, at tær vilja leggja sínar byrðar á Teg og finna vónina í Tær. (Sálmur 55:23)(en. 55:22) 

 

 

TWR - Høvuðsøkini í Asia 
Yvirlit, sum okkara samstarvsfelagar hava gjørt yvir tænastuøkini hjá TWR Kvinnur við vón í 

Asia. 

 

Landnyrðings-Asia: TWR Kvinnur við vón í Suðurkorea hava gjørt útvarpssendingar til 

Norðurkorea í 25 ár. Í hesum landi, sum er stongt fyri øllum trúboðanarvirksemi, verður evangeliið 

breitt út gjøgnum radio og gevur lurtarum dirvi og vón í Jesusi. 

TWR Kvinnur við vón í Japan byrjaði í 2021, og tann japanski samstarvsfelagin fekk venjing í 

Suðurkorea árið fyri. Eftir at hon kom aftur til Japan, byrjaði hon at taka upp sendingar, sum skuldu 

byrja í oktober sama árið. 

Í Suðurkorea eru 1700 fyribiðjarar og 50 bønarbólkar, og í Japan eru 400 fyribiðjarar, sum vit vita 

um. 

 

Suður-Asia: TWR Kvinnur við vón í India roynir at røkka heildartørvin hjá kvinnum við at tosa um 

viðkomandi sannleikar við sendingum um evni sum t.d. tunglyndi, stúran, einsemi og ósemjur. 

Kvinnur her hava ein veikleika fyri pátrúgv og eru tí ofta eitt lætt offur fyri trýsti frá húsfólki og 

skyldfólki. Tænastan hjá TWR hjálpir eisini fátækum kvinnum til at taka stig til at forvinna til lívsins 

uppihald, og taka stig til bønarbólkar, har kvinnur kunnu læra at stuðla hvørji aðrari. TWR ger eisini 

upplýsandi sendingar um t.d ófruktbæri, peningalig viðurskifti og krabbamein. 

Í Nepal kemur misbrúk av kvinnum ofta fyri og á mangan hátt, bæði sum tvingsils skøkjulevnaður, 

neyðtøka og fleirgifta. Toymið her roynir at ugga og bera vón í Jesusi við at framleiða sendingar um 

viðkomandi evni  so sum menniskjahandil, barnagiftarmál og heilsuviðurskifti. Toymið vitjar eisini 

kvinnur, skipar fyri radio húsbólkum og bjóðar frálæru og venjing í lesi- og skrivikunnleika, 

grundskeið í seyming og sniðgeving fyri at hjálpa kvinnum at menna teirra starvsmøguleikar. 

 

Landsynnings-Asia: Indonesia hevur verið nevnt sum eitt av 50 londum, har tað er torførast at fylgja 

Jesusi, so útvarpssendingar hjá Kvinnur við vón man vera tann tryggasti mátin at fortelja lurtarum um 

Hann. Síðani ár 2000 hevur toymið framleitt 1000 sendingar. Útvarpsstøðirnar eru øktar úr tveimum 

til 64 og við tveimum stroymingartænastum. Toymið bjóðar fátækum kvinnum ókeypis heilsuviðgerð, 

skeið um heilsu, upplæring í handaligum arbeiði og mati og bjóðar heilt smá lán, sum hjálpir teimum 

at fara undir smávegis virksemi. 

Á Filipsoyggjunum hava flestu kvinnur hampuliga inntøku, góð størv, atgongd til útbúgving, men ein 

fjórðingur av kvinnum, serliga uttan fyri býirnar, líða undir kynsligum misbrúki ella líknandi, 

harðskapi heima við hús og fíggjarligum mismuni. Okkara toymi varpa út sendingar, sum kasta ljós 

á teirra tørv og eggja teimum til at venda sær til Gud í bøn. 

Kvinnur í Kambodja eru viðbreknar og møta nógvum avbjóðingum, bæði viðvíkjandi harðskapi, 

útbúgving og starvssetan. Kvinnur við vón eggjar teimum til at hyggja til Jesus og Hansara Orð. 

Toymið nýtir video-sendingar á sosialum miðlum og fylgir teimum upp við telefonuppringingum og 

facebook boðum. 183 lurtarabólkar eru skipaðir í 25 býum og landspørtum har. 

 

Gud virkar veldiga gjøgnum okkara TWR Kvinnur við vón toymi í Asia! 
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KVINNUR VIÐ VÓN      twrwomenofhope.org  
 

 

”Høvuðsstuðulin undir øllum kristiligum arbeiði er bøn” (Eeva Vӓhӓsarja) 

 

 

Av tí at bønaráheitanir frá TWR hendan mánaðin er fyri ASIA, so latið okkum eisini biðja fyri 

føroysku trúboðarunum og vinfólki okkara í ASIA og takka fyri trúboðanartænastu teirra har. 

 

Í TAILANDI:  

Corine og Sørin Joensen og synir teirra, Eli, Aron og Noah í Chiang Mai; 

Judy og Óli á Grømma Jacobsen, sum fyrireika heimsráðstevnu í Tailandi i novembur í ár fyri 

150-200 missiónsleiðarum og –ráðgevarum. 

 

Í JAPAN: 

Shino og Hallur Mortensen og børn teirra, Kano, Nana, Louie og Rio, í Atsugi nær Tokyo; 

Elsa Martina og Yuichi Sakaguchi og børn teirra, í Osaka; 

Chiaki Kaiho, manni hennara og soni teirra. Frá hennara føroysku  útbúgving og vitjanum í 

Føroyum kenna nógv her Chiaki, sum nú arbeiðir fyri japanska bíbliufelagið í Tokyo. 

 

Í INDONESIA: 

Krissy og Daniel Hansen og ársgamla dóttir teirra Zephaniah.  

 

Á FILIPSOYGJUNUM: 

Liz og Ragnar Niclasen, sum hava virkað har og vóna at fara aftur; 

Cathy og Jógvan Júst Rasmussen, sum hava virkað har og framvegis vitja í Puerto Prinsessa;  

Judy og Óli á Grømma Jacobsen, sum hava virkað og búð í Manila í 10 ár, og hava vitjað á 

Filipsoyggjunum aftur í vár; 

Monika og Tim Sharp og døtur teirra eru heima nú, tey hava verið í Naplud í fleiri ár; 

 

Í PAPUA NÝGUINEA: 

Natalie og Philip Hansen við sonunum Louis og Timon, í Kovol; 

Carol og Poul Joensen, sum hava virkað og eru knýtt at samkomuarbeiði í Sorimi; 

Annika og Simon Flanagan við børnunum Nya, Noah, Karis, Judah og Ethan virka í Mengen; 

Lili og Brian Poulsen við børnunum Elliot, Jude og Evelyn. 

 
Upplýsingar um føroysku trúboðararnar eru mestsum allar úr BØNARLØTUNI juni, juli, august 2022 

- Útg. Kristniboðssambandið 
 

 

Fíggjarstuðul:  

EvR hevur stovnað nýggja konto í Betri Banka nr. 9181 000 533 7145  

til at flyta pening tilskilað til TWR. –  

Allur stuðul, sum kemur inn á hesa konto fer óskerdur til arbeiðið hjá TWR. –  

TWR PO Box 12, 82002 Bratislava 22 – Slovakia –– twre@twr.org 


