
1. Herre, vil du åbenbare dig selv for de ensomme men-
nesker i Sverige, der føler, at livet er meningsløst. Vil du 
hjælpe dem til ikke at søge tomme adspredelser, der kun får 
dem til at føle sig endnu mere ensomme. (Sl 36, 9-10)
2. Antallet af  immigrantkvinder i Spanien er steget eks-
ponentielt i de sidste 10 år. Far, vil du beskytte dem mod 
sexhandel, og vil du give dem et bedre liv. (5 Mos 10, 18-19)
3. Gud, vi beder om, at mediernes negative indflydelse 
på unge kvinder og piger må ophøre. Vi beder om, at det 
serbiske KmH – arbejde må være med til at hjælpe unge 
mennesker til at finde deres sande identitet i dig. 
(Ez 36, 26-27)
4. Far, vil du inspirere vores rumænske team under udar-
bejdelsen af  KmH – programmerne, så indholdet må blive 
meningsfuldt for lytterne, og så gæstetalerne må blive et 
redskab til, at lytterne kommer til at lære dig bedre at kende 
og elske dig højere. (Sl 40, 10)
5. Far, vil du genoprette økonomien i Portugal, så menne-
sker bliver i stand til at købe mad til fornuftige priser. 
(Matt 6, 25)
6. I Grønland vokser 37 % af  børnene op uden en far. Vil 
du styrke de enlige mødre, der må balancere mellem bør-
nepasning, arbejde og studier, og vil du lade børnene møde 
gudfrygtige mandlige mentorer. (Sl 68, 6)
7. Herre, vil du give Polens ledere visdom til at forbedre 
landets sundhedsvæsen for kvinder og til at give polske 
læger lønforhøjelse, så de ikke tvinges til at emigrere for at 
få bedre betalte jobs. (Jak 1, 5)
8. Gud, vi beder om øgede bevillinger til KmH – arbejdet i 
Norge, så de kan dele evangeliet med befolkningsgrupper, 
som endnu ikke er nået. (Mark 16, 15)
9. Herre, der er så mange albanske kvinder, der kæmper 
med depression. Vil du helbrede sind og krop, når de i 
deres nød råber til dig. Vil du lede dem til mennesker, som 
kan være dem til hjælp. (5 Mos 31, 8)
10. Herre, vi beder om flere abonnenter på KmH – pro-
grammerne i Nordkaukasus. Programmerne bliver sendt på 
forskellige platforme pga. sanktioner på sociale medier. 
(2 Kor 4, 16)

Bøn for Europa 11. Almægtige Far, vil du lede de kvinder, der arbejder som 
prostituerede i Tyskland, til lydserien Skjulte Skatte, så de må 
finde sikkerhed og et nyt liv i Jesus. (Es 45, 3)
12. Gud, vil du styrke og opmuntre de finske kvinder, der føler 
sig overvældede og modløse, fordi de både skal tænke på deres 
karriere og ansvaret for familien. (Matt 11, 28)
13. Herre, vil du se til de forældre i Grønland og på Færøerne, 
der er afhængige af  alkohol. Vil du bryde denne afhængighed, 
og vil du hjælpe dem med at opdrage deres børn på en gud-
frygtig måde. (Ordsp 22, 6)
14. Herre, vi beder om, at de kvinder, der skal deltage i den 
norske KmH – konference d. 14. – 16. april, må blive opmun-
trede og mere engageret i arbejdet for dig. (1 Thess 5, 11)
15. Far, vi beder om, at det danske folk må forstå, hvor dyre-
bart livet er, og at børn er en gave fra dig. (Sl 139, 13 – 16)
16. Vi priser dig Gud, fordi antallet af  følgere og interaktioner 
på KmHs facebookside i Kroatien er stigende. (Sl 71, 8)
17. Herre, vil du skaffe jobs og boliger til de kvinder i Albani-
en, der forlader krisecentrene. Kvinderne havner ofte efter-
følgende i prostitution, fordi de ikke har penge til at forsørge 
deres børn. (Matt 6, 11)
18. Far, vi beder om, at unge kriminelle i Sverige må komme til 
tro på dig og følge dig. Må de holde op med at ødelægge deres 
egne og andres liv. (Mark 1, 17)
19. Gud, vil du hjælpe de kristne bedstemødre i Spanien til at 
være bibelske forbilleder for deres børnebørn. Pga. krise eller 
skilsmisse i familien bliver de ofte børnebørnenes omsorgsper-
soner. (5 Mos 6, 6-7)
20. Far, vil du vejlede de mennesker, der oversætter og produ-
cerer det nye program Værdifuld og Elsket. Vi beder om, at 
mange kvinder i Serbien og Kroatien gennem dette program 
må lære din kærlighed at kende og finde deres værdighed og 
værdi i dig. (1 Pet 3, 4)
21. Gud, vil du styrke de kristne kvinder i Rumænien, så de kan 
være trofaste vidner om dig i disse urolige tider. (Matt 5, 13-16)
22. Herre, vi beder om, at det portugisiske KmH – team må 
blive udrustet med nåde, visdom og kreativitet i udarbejdelsen 
af  manuskripter og nye programmer. (Ordsp 2, 6)
23. Gud, vi beder dig beskytte polske kvinders sociale stilling, 
trivsel og retssikkerhed. Vil du være deres beskytter og den, der 
opretholder deres liv. (Sl 5, 12)

24. Far, vi beder om visdom til KmHs lyttere i Nordkau-
kasus. De lever i svære ægteskaber. Må de finde håb i din 
kærlighed. (Jak 1, 12)
25. Herre, vi takker dig for, at den tyske KmH – bede-
samling i 2022 forløb godt, og vi takker for dem, der 
støtter arbejdet økonomisk og med deres bønner. 
(Mal 3, 10)
26. Far, vil du lede de deprimerede og ensomme menne-
sker i Finland til at reflektere over dine sandheder og lade 
dem vide, at de ikke er alene. Vil du hjælpe dem med at 
komme i kontakt med mennesker og ressourcer, der kan 
være dem til hjælp. (5 Mos 31, 8)
27. Gud, vil du lade det kristne arbejde blandt studenter 
i Grønland vokse. Må disse unge mennesker blive en 
del af  en kristen menighed, hvor de kan læse i Biblen og 
finde opmuntring. (1 Thess 5, 11)
28. Herre, vi beder om, at du vil opmuntre det lille KmH 
– team i Danmark og inspirere dem i tjenesten.  
(Fil 4, 13)
29. Himmelske Far, vi beder om, at enlige mødre i 
Kroatien må få regelmæssige børnebidrag fra deres eks – 
mænd. (Matt 7, 9)
30. Herre, vil du udruste den albanske kirke til at være 
lys i en mørk verden. Vil du sætte den i forbindelse med 
kvinder, så de kan blive hjulpet til at leve et gudfrygtigt 
og produktivt liv. (Ef  5, 8)
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En historie om Håb - Nordkaukasien

Kvinder med Håbs arbejde i Nordkaukasien bringer 
fred og trøst til mennesker i denne sydvestrussiske regi-
on. Og det er ikke bare et slogan!

I 1999 førte en anspændt situation i Nordkaukasien til 
krig, og mange mennesker døde. Missionærer forlod 
de muslimske republikker, og kirker blev ødelagt. Den 
kaukasiske befolkning husker den svære tid, for deres 
sår er endnu ikke helet. Mennesker har oplevet sult, 
at miste deres kære, og hjemløshed. Nu oplever de en 
anden frygt, der dog minder meget om den gamle: Der 
er ingen fred, kun ængstelse og udmattelse.

Kvinderne er ivrige efter at høre og se tegn på godhed 
og lys. Der er en tørst efter håb og opmuntring. Derfor 
er det rette tid for Kvinder med Håb at gå i aktion!

Hver måned besøger vi tre familier, der tilhører områdets 
dominerende religion. Et vidnesbyrd fra Alina og hendes søn, 
Marat*, rører vores hjerter på en særlig måde. Alina er enke. 
Idet hun har mistet sin mand og lille datter, ligger hendes håb 
nu alene i hendes 10-årige søn. De har ingen slægtninge der 
kan hjælpe dem i deres vanskeligheder.

For få år siden fik Alina en kræft-diagnose, og et år senere ske-
te det samme for hendes søn. Alina bad til den almægtige Gud 
om ikke at lade hende dø så længe Marat stadig levede, fordi 
der i så fald ikke ville være nogen til at tage sig af  ham. Med 
tiden blev hendes helbred dårligere og dårligere, fordi hendes 
understøttelse ikke rakte længere end til medicin til Marat. I 
netop det øjeblik, hvor Alina følte sig ensom og havde brug 
for støtte, førte Gud os til hende.

Nu lider Alina af  hepatitis C. Selv om sygdommen er frem-
skreden, har hun stadig kun penge nok til at købe medicin 
til Marat. Hun ofrer sig for én, hun elsker, ligesom Kristus 
ofrede sig for hver enkelt af  os. Kvinder med Håb-teamet 
kører Alina til hospitalet og gør, hvad de kan for at dække 
hendes basale udgifter til medicin. At se hendes helbred svigte 
har været smertefuldt, og vi beder sammen med Alina om, 
at Jesus vil skænke hende, hvad hun end har brug for, for at 
komme sig helt.

Vi spørger ofte os selv: ”Hvad har jeg bekymret mig om på 
det seneste?” Når vi betragter Alina og Marats historie, synes 
de fleste bekymringer i vores eget liv ikke så betydelige længe-
re. Når vores team besøger Alina og forsøger at støtte hende, 
beder vi sammen og taler om Jesus. Vi indser at vores tro ikke 
må bestå af  ord alene; vi må handle på vores tro i form af  
gerninger!

Bed inderligt sammen med os for Alina og Marat i dag.

*Deres rigtige navne er byttet ud med pseudonymer for at 
beskytte deres privatliv.
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