
Håpets 
kvinner

1



Jeg ba til Gud om at jeg ikke skulle få en jente», 
(Kvinne fra Albania)

HÅPETS 
KVINNER



3

HÅPETS 
KVINNER

Vår visjon
Noreas kvinnearbeid 

ønsker å gi håp og trøst 
i Jesus til verdens 

kvinner
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Dette gjør vi gjennom:

Radioprogrammer  
og dramaserier

Forbønn Omsorg og 
bevisstgjøring
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Her er vi:

EUROPA 
Albania, Norge

AFRIKA 
Kenya, Etiopia, Tanzania, 

Somalia

ASIA 
Kambodsja, Turkmenistan, 

Usbekistan, Nord-Korea
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Norea støtter 
produksjon og 

sendetid av 
radioprogrammet 

Håpets Kvinner 

HÅPETS 
KVINNER



Programmet gir 
kvinner gir god 

informasjon om helse 
og hygiene, og 

grundig opplæring 
innen ulike tema 

knyttet til kristen tro.
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«Stemmene på radioen var som venninner som satt i hytta 

sammen med meg. Det var som om de kjente meg og forstod 

hva jeg gikk gjennom. De fortalte meg hvordan jeg kunne få ned 

feberen på barnet mitt og hva slags mat jeg skulle gi dem.»                                                                                   

(Håpets kvinner lytter)
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Norea  
støtter også 

distribusjon av 
bønnekalendere
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Våre bønner ble hørt! Vi fulgte bønnekalenderen, og  
ba på en bestemt dato for kvinner som er innesperret.  

Samme dag kunne vi sette fri en jente som var blitt 

stjålet for å giftes bort. Hun var bare 15 år gammel...  

(Kvinne fra Sentral-Asia)



Praktisk omsorg og 
veiledning 
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Håpets kvinner har hjulpet meg med å se min verdi og 

identitet som kvinne. Bønnearbeidet og det jeg lærer på 

radioen har også åpnet øynene mine for de rundt meg 

som har det vanskelig.  
(Radiolytter fra Etiopia) 
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Ringvirkningene 
arbeidet får i  

lokalsamfunn og i 
livene til den 

enkelte er store



Håpets kvinner  
i Norge

14

HÅPETS 
KVINNER



15

HÅPETS 
KVINNER

Hva kan du gjøre:

๏ Bli fast 
forbeder

๏ Støtt 
økonomisk

๏ Fortell andre 
om Håpets 

kvinner



Send SMS BØNN 
KVINNER til 2065 

for å tilsendt 
bønnekalenderen 

gratis
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- Hold et Håpets kvinner møte  
- Gjør Håpets kvinner kjent i 

ditt fellesskap  
- Ta med bønnefolderen i 

bibelgruppen din



- Bli fast giver 
- Inviter til basar 
- Gi bursdagsgave 
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Gi din  
gave på:  

VIPPS: 74066  
eller på norea.no 
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• For 400 kr i måneden dekker 
du i løpet av ett år av en 
måneds utsendelse av 

bønnekalenderen i Albania. 
 

• For 500 kr dekker du ett 
Håpets kvinneprogram på 

somalisk.

Eksempel på hva 
en gave kan bety:
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Du kan være en håpets kvinne.  
Du kan gi håp! 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haapetskvinner.no

http://haapetskvinner.no


Skriv inn din 
tekst her… 
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På denne kan du legge til valgfri tekst. 
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