
1. Herre, tak for, at det albanske KmH – team samarbej-
der med Lighthouse Albania (Albaniens Fyrtårn), der er et 
krisecenter for kvinder, udsat for vold i hjemmet. Teamet 
tjener kvinderne ved at sørge for fritidsaktiviteter til deres 
børn efter skoletid og ved at hjælpe dem med udgifterne til 
huslejen. (Jak 2, 15 – 16)
2. Gud, vil du sørge for, at KmH – teamet i Kroatien får et 
studie, hvor de kan producere deres programmer. Lige nu 
færdiggøres programmerne i et privat hjem. (Fil 4, 19)
3. Herre, vi beder om, at de mange ensomme mennesker i 
Danmark må finde Jesus som deres Frelser og ven. Vil du 
sende kristne, der kan blive til opmuntring for dem. 
(Joh 15, 15)
4. Himmelske Far, vi beder om, at de tre oversættere af  
KmH – bedekalenderen på Færøerne må få visdom, styrke 
og opmuntring til arbejdet. (Jak 1, 5)
5. Far, vil du sørge for en udvej for de kvinder i Finland, 
der er udsat for fysisk og psykisk vold i deres parforhold, 
og vil du genoprette dem. (Sl 18, 49)
6. Herre, vil du give det tyske KmH – team kreativitet i 
organiseringen og promoveringen af  flere online bedesam-
linger. (Matt 18, 20)
7. Far, vil du finde en søster i Herren, der har kald til at 
tjene og tale med de muslimske kvinder i Nordkaukasus ud 
fra Bibelen. (1 Pet 4, 10)
8. Gud, vil du sende en oversætter til KmH – teamet i 
Norge, der kan hjælpe med nogle 2-minutters programmer, 
som teamet ønsker at sende til deres samarbejdspartnere. 
(Matt 6,33)
9. Far, vil du give lovgiverne i Polen de rette løsningsforslag 
til en forbedret socialforvaltning, der tilgodeser forældrelø-
se børn og hjemløse. (Ordsp 2, 6)
10. Gud, vil du sætte en stopper for udøvelsen af  da-
ting-vold i Portugal. Vi beder om, at ofrene må anmelde 
overgrebene og om, at lovovertræderne må idømmes en 
hård straf. (Sl 10, 14)
11. Herre, teenagepiger i Rumænien bliver ofte fristet til sex, 
inden de bliver gift. Vil du hjælpe dem til at stå imod og 
dermed undgå graviditet, som de slet ikke er parate til. 
(Sl 119, 9 -11)

Bøn for Europa 12. Gud, vi priser dig for, at hver eneste kvinde, der har bedt 
om en Bibel, nu har modtaget en fra det serbiske KmH – team. 
Vi beder om, at dit mægtige Ord må forvandle deres hjerter. 
(Sl 119, 105)
13. Herre, i Spanien er piger og unge kvinder under et stærkt 
pres fra samfundets side til at indordne sig under dets hyper 
seksualiserede værdier. Vi beder om, at du vil beskytte deres 
sind og kroppe. (Rom 12, 2)
14. Far, vil du åbenbare dig selv for de unge mennesker i Sve-
rige, og vil du hjælpe dem med at søge din vilje i de valg, som 
kommer til at have afgørende betydning for deres fremtidige 
liv. (Jer 29,13)
15. Gud, vil du beskytte piger og kvinder i Albanien. I 2021 
steg antallet af  mord i Albanien med 13 %. 1/3 af  mordene på 
kvinder blev begået af  familiemedlemmer og partnere.  
(Sl 27, 2)
16. Nådige Gud, vil du vise nåde mod de kristne kvinder i 
Kroatien, hvis ægtefælle ikke er troende, og vil du give dem 
dømmekraft. Vil du hjælpe dem til at være vidner om dig. (1 
Kor 7, 13 -14)
17. Herre, vi beder for de familier i Danmark, som kæmper 
med psykisk sygdom. Vil du gribe ind, og vil du helbrede hjer-
ter og sind. (Es 35, 3 – 4a)
18. Far, med ét selvmord om ugen er selvmordsraten i Grøn-
land en af  de højeste i verden. Vil du åbenbare dig for dem, og 
vil du give håb til dem, der har mistet det. (Ordsp 17, 22)
19. Herre, vil du ændre de finske virksomhedslederes hjerter, 
holdninger og praksis over for kvinder, så de får samme løn 
som deres mandlige kolleger for det samme stykke arbejde. 
(Es 1, 17)
20. Gud, vil du sætte det tyske KmH – team i stand til på en 
effektiv måde gennem kommunikation, opmuntring og bøn at 
kunne støtte både dets medarbejdere og de forskellige interna-
tionale projekter, de er med i. (Kol 1, 19)
21. Far, du ved, at man i Nordkaukasus er inde i en meget om-
skiftelig periode. Vil du give dem ro i sindet, så de i stedet for 
at blive modløse må støtte hinanden. (1 Joh 4, 11)
22. Herre, vil du styrke og opmuntre alle dem, der er involveret 
i forbønstjenesten i KmH i Norge. (Rom 12, 12)
23. Far, må din fred og beskyttelse hvile over Polen og dets 
befolkning. (Sl 20, 2)

24. Far, vi beder dig om at helbrede de kvinder i Portu-
gal, der pga. den seneste pandemi har udviklet angst og 
depression. (Joh 14, 1)
25. Herre, vil du velsigne dem, der har været gæster i 
KmH – programmerne i Rumænien. De blev til stor 
opmuntring for mange kvinder, da de fortalte om alt det, 
du har gjort. (2 Kor 1, 3 – 4)
26. Far, vi beder om, at arbejdet blandt romaerne i 
Serbien må blive ved med at vokse, og at romakvinderne 
gennem det serbiske KmH – team må se, hvor højt de er 
elsket og accepteret af  dig. (Rom 8, 14 – 16)
27. Når de unge i Spanien interagerer på de sociale medi-
er og internettet, risikerer de at modtage falske beskeder, 
der kan være medvirkende årsag til, at de bliver fortviv-
lede og overvejer selvmord. Herre, vil du åbenbare din 
kærlighed, sandhed og fred for dem. (Jer 29, 11)
28. Gud, vi beder om, at de kristne i Sverige må leve dig 
så nær i tro og bøn, at folk får lyst til at lære dig at kende 
og ser din godhed. (Sl 34, 8 – 9)
29. Herre, vil du åbne de albanske forældres øjne, så de 
må se fordelene ved at få en uddannelse og dermed op-
muntre deres døtre til at færdiggøre skolen. (Ordsp 4, 13)
30. Far, vil du give forældre i Kroatien visdom og styrke i 
opdragelsen af  deres børn i denne udfordrende tid. 
(5 Mos 6, 6 – 7)
31. Far, vil du skaffe de nødvendige økonomiske midler, 
så KmH – arbejdet blandt kvinder i Portugal kan fortsæt-
te. (2 Kor 9, 8)
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KmH i Serbien

Udadtil er Serbien et meget smukt land, men dets histo-
rie er yderst turbulent. Landet er præget af  de mange 
krige, national og religiøs intolerance og folkets mange 
vanskeligheder. En af  de grupper, der er hårdest ramt, 
er Serbiens kvinder. 
 
Kvinder har ikke de samme rettigheder som mænd, og 
ofte har de heller ikke adgang til uddannelse. Mange af  
dem føler sig marginaliserede og usynlige. Det er almin-
deligt, at kvinder bliver misbrugt, forsømt og udnyttet. 
Derfor har tilstedeværelsen af  KmH i dette urolige land 
været som medicin for knuste hjerter og sårede følelser. 
KmH genopretter håbet og skaber harmoni mellem 
mennesker. 
 
Hver eneste dag når en kort besked, en bøn eller et 
bibelvers ud til næsten 10.000 kvinder i Serbien og 7000 
kvinder i Kroatien via Facebook, Instagram og 

YouTube. Kvinder får mulighed for at høre, hvor værdifulde 
og elskede de er af  Ham, som skabte dem, og som har en 
vidunderlig plan for hver eneste kvinde. Det er skønt at se den 
forvandling, der sker med kvinder, når de møder Jesus og er 
genstand for hans vidunderlige kærlighed, der er i stand til at 
genoprette deres identitet, værdighed og håb. 
 
KmH – teamet i Serbien arbejder meget tæt sammen med 
teamet i nabolandet Kroatien. De optager KmH – program-
merne i Kroatien, og det samme gør vi i Serbien. Program-
merne er unikke for regionen. Indtil nu har der ikke været 
noget program, som på en særlig måde har været målrettet 
kvinder, og hvor de samtidig har kunnet få praktisk informati-
on om livet så vel som bibelsk vejledning angående forskellige 
problemer og situationer. 
 
Men Gud har åbnet en dør for os, så vi nu kan begynde at 
oversætte og producere en ny serie KmH – programmer ”Pre-
cious and Beloved” (Værdifuld og elsket). Vores team hjælper 
med at udvikle KmH – arbejdet i Kroatien og med at få dette 
til at vokse. Vi glæder os over, at teamet i Kroatien ligeledes 
vil begynde at sende programmer med serien ”Precious and 
Beloved” til næste år.  
 
En anden vigtig del af  vores arbejde i Serbien er bøn. Hver 
eneste måned oversætter og uddeler vi KmHs – bedekalender. 
Store grupper af  kvinder i Serbien mødes regelmæssigt for at 
bede for kvinder rundt omkring i verden ud fra denne bede-
kalender. 
 
Vi tjener også trængte serbiske kvinder ved at give dem mad, 
tøj og andre nødvendige ting til livets opretholdelse. Vi har 
desuden et ønske om at tilbyde et gratis eksemplar af  Bibelen 
til alle. Tusinder af  kvinder har allerede modtaget det første 
eksemplar. Derudover arbejder vi også blandt romakvinder. 
KmH – programmerne bringer håb og genoprettelse til disse 
piger og kvinder uanset alder.  

Af  Biljana Dolic,
national koordinator for KmH i Serbien.
(PS. Biljana er kvinden i midten på forsidebilledet)
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