Håpets
Kvinner
Kvinner verden over bærer tunge
byrder. Historiene er forskjellig,
men lidelsene skyldes ofte at
kulturen ikke ser den uendelige
verdien kvinner har, som
mennesker, men også som Guds
dyrebare døtre.

nede. To av tre analfabeter i verden
er kvinner. 358 000 kvinner dør
hvert år av svangerskaps-relaterte
årsaker. Vi som kristne er kalt til å
løfte de undertrykte kvinnene opp,
og til å være med og gi dem
verdighet, håp og kunnskap.

Mange opplever
HVA GJØR VI?
vold, underGjennom
Gjennom radioprogrammene deres
trykkelse og
radioprogram,
har jeg tatt imot Jesus, og det har
ensomhet. De
skjedd mange endringer i livet mitt. smågrupper,
lever i fattigdom,
ledertrening og
Somalisk
kvinne
i en daglig kamp
bønn hjelper vi
for at de og
kvinner i ulike
barna deres skal
deler av verden
overleve. Mange kvinner verden
til å se hvem de er i Guds øyne. Vi
over opplever at de ikke blir
oppmuntrer, utdanner og utruster
verdsatt, akseptert eller respektert.
kvinner til å be, lytte, lære og vokse
som Jesu etterfølgere, og vi
Hver tredje kvinne i verden er utsatt
inspirerer dem til å dele evangeliet
for vold i hjemmet, småjenter blir
om Jesus med andre.
giftet bort til eldre menn. Verden
over blir kvinner undertrykt, fratatt
grunnleggende rettigheter og holdt

Støttepartner?
Vi kan være behjelpelige med å legge til rette for møter med
lokale kristne dersom det er aktuelt å sende noen fra
forsamlingen/menigheten på tur til et av landene der Norea
Mediemisjon har arbeid.
Vil dere støtte dette arbeidet? Ta kontakt med Norea
v/Jostein Sæth for mer informasjon.
Telefon 38 14 50 20. E-post post@norea.no

Vi ønsker å gi håp i
Jesus til kvinner
gjennom forbønn,
radio og praktisk
omsorg. Vårt arbeid er
todelt. Vi er norsk
partner i det
internasjonale TWR
Håpets kvinner, der
organisasjoner og
kirker i 125 land er
engasjert.
Norea Mediemisjon
har påtatt oss et
økonomisk ansvar for
å drive dette arbeidet i
flere land, og vi har en
visjon om å nå kvinner
i unådde land og
områder med
evangeliet.

Norea Håpets
Kvinner arbeider
samtidig for å
oppmuntre, utruste og
engasjere norske
kvinner i bønnearbeid
og misjon, gjennom
media (f. eks
podkaster),
smågrupper for
bønnefellesskap,
møter og seminarer.

Mer info om arbeidet
i Norge og
internasjonalt finner
du på
haapetskvinner.no.

