
Håpets Kvinner
be – lytte – lære – vokse – gi

Hver enkelt giver er viktig for at Norea kan 
nå kvinner gjennom media med det gode 
håpsbudskapet om Jesus, og for at vi kan nå inn 
bak stengte grenser med evangeliet om Jesus. 
Din gave utgjør en forskjell!

LES MER PÅ HAAPETSKVINNER.NO

Kontakt oss på post@norea.no
Tlf: 38 14 50 20
Kontonummer: 8220.02.90158
(merk med Håpets Kvinner)
Vipps: 509697

– I mitt land har jeg aldri følt meg 
unik eller spesiell som kvinne, 

men dere forteller at Gud 
skapte meg. Jeg ønsker å vite 

mer om dette.
Salma, Saudi-Arabia

– De vennlige 
stemmene på radioen 
minnet meg om at jeg 
var elsket og verdifull i 

Gud øyne.
Catherine, koordinator  

for arbeidet på Zanzibar

GILÆRE OG VOKSE

Du kan: 

I Håpets Kvinner ønsker vi å oppmuntre 
og undervise kvinner slik at de vokser som 
mennesker og kristne, og blir et vitnesbyrd og en 
positiv forandring i sine omgivelser. 

Gjennom radio, lyttergrupper og besøk får kvinner:

 kunnskap om barneoppdragelse, ernæring, helse etc.

 praktisk hjelp til livet

 bevisstgjøring av kvinners situasjon rundt omkring i 
verden

 bibelundervisning og åndelig fellesskap

I Norge bidrar Norea med konserter, møter, kvinne-
weekender og menighets- og foreningsbesøk.

 Bli fast giver

 Gi din fødselsdagsgave til Norea

 Lage arrangement med fokus på HK:  
temakveld, marked, konsert etc

 Bruk dine kreative evner: maling, håndarbeid, baking, 
sang og musikk. Bare fantasien setter grenser
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Vi vil være en stemme til trøst, oppreisning og 
kunnskap for kvinner som lider. Historiene er 
ulike, men lidelsene skyldes ofte at kulturen 
ikke ser den uendelige verdien kvinner har, som 
mennesker og som Guds dyrebare døtre.

Vi er en norsk partner i det internasjonale TWR Håpets 
Kvinner der organisasjoner og kirker over hele verden er 
engasjert. Vi har et økonomisk ansvar for å drive dette 
arbeidet i flere land, og har en særlig visjon om å nå kvinner i 
unådde land og områder med evangeliet. Basisen for Håpets 
Kvinner sitt arbeid er bønn og radioprogram 

Når vi ber, arbeider Gud. Bønn er grunnleggende 
for alt arbeid i Håpets Kvinner.

Vi kan føle oss små i møte med nød og lidelse, 
men gjennom bønn forandres samfunn og 
enkeltpersoners liv.

NOREA HÅPETS KVINNER BE LYTTE

– Jeg har selv kjent på trøsten 
i det evige håpet i mitt liv. 
Som programprodusent 
får jeg formidle dette 
håpet til mine lidende 
søstre i nord.
Jojinga, radioprodusent 
til Nord-Korea

 Det gis ut en månedlig bønnekalender på nesten 100 
språk og dialekter

 Over 60 000 personer i 130 land er med i forbønn 
hver måned. Noen ber alene, andre samles i grupper

 I Norge mottar flere hundre kalenderen enten i posten 
eller på mail

 Det finnes også flere Håpets Kvinner-bønnegrupper

 Send kodeord BØNN til 2065 og bli med i 
bønnenettverket

 Håpets Kvinner bruker radio, dramaserier og podcast 
til å formidle evangeliet og praktisk kunnskap

 Norea støtter produksjon, sendekostnader og 
oppfølging av lyttere i mange land

 Norea gir ut podcasten «Håpets Kvinner» og 
andaktserien «Tapas for troen» for å styrke og 
oppmuntre norske kvinner

– Gjennom radioprogrammene deres har 
jeg tatt imot Jesus, og det har skjedd mange 

endringer i livet mitt. Folk som møter meg 
nå, kommenterer at jeg har blitt forandret 

og spør meg hva som har skjedd. 
Kvinne, Somalia

– Ved å være med å 
be for andre, fikk jeg 
selv legedom
Grethe, Norge

Illustrasjonsfoto: H
arald Endresen

Foto: Privat

Foto: Linda Torkelsen 


