
1. Albania: Gode 
Jesus, vi takker deg 
for det gode arbeidet 
teamet gjør, bl.a med et 
tilfluktsted for ofre for 
familievold. De hjelper 
kvinner med husleie og 
sørger for opplegg etter 
skoletid for barna deres. 
Jak. 2, 15-16

2. Kroatia: Trofaste Gud, 
vi ber om et studio til 
teamet der de kan spille 
inn programmene.  
Fil. 4, 19

3. Danmark: 
Barmhjertige Herre, vi 
ber for de mange som 
er ensomme. Hjelp dem 
å få Jesus som frelser 
og venn. Send kristne til 
dem, som kan være til 
oppmuntring.  
Joh. 15, 15

4. Færøyene: 
Himmelske Far, vi ber for 
de tre som oversetter 
bønnekalenderen. Gi 
dem visdom, styrke og 
glede. Jak. 1, 5

5. Finland: Jesus, vi ber 
for kvinner som lider 
under fysisk og psykisk 
misbruk i relasjonene 
sine. Hjelp dem å 
komme ut av disse 
skadelige forholdene, 
så de kan få hjelp og 
legedom. Sal. 18, 49

6. Tyskland: Kjære 
Herre, vi ber om at 
du hjelper teamet 
til å være kreative 
når de organiserer 
og promoterer 
bønnesamlinger på 
nettet. Matt. 18, 20

7. Nord-Kaukasus: 
Gode Far, vi ber om at 
du må sende en kvinne 
som har hjerte for 
muslimske kvinner, som 
kan hjelpe dem til å bli 
kjent med Bibelen. 
1. Pet. 4, 10

8. Norge: Mektige 
Gud, vi ber om at du 
sender oss den rette 
personen til å oversette 
andaktsserien Tapas 
for troen til engelsk. Vi 

ønsker å dele andaktene 
med våre partnere til 
bruk i misjonsarbeidet.
Fil. 4, 19

9. Polen: Gode Far, vi 
ber om at du hjelper 
landets lovgivere 
til å lage et sosialt 
system som på en 
god og effektiv måte 
ivaretar foreldreløse og 
hjemløse. Ord. 2, 6

10. Portugal: Allmektige 
Gud, vi ber om en slutt 
på vold i nære relasjoner 
og at overgriperne 
dømmes. Gi både ofre 
og overgripere den 
hjelpen de trenger. 
Sal. 10, 14

11. Romania: Hellige 
Jesus, vi ber om at du 
hjelper tenåringsjenter 
til å motstå fristelsen til 
å ha sex før ekteskapet, 
slik at de kan unngå 
graviditet før de er klar 
for det. Sal. 119, 9-11

12. Serbia: Kjære Herre, 
vi takker deg for at 
teamet vårt har kunnet 
dele ut en Bibel til alle 
som har spurt om å få 
en. Vi ber om at ditt Ord 
forvandler hjerter og 
sinn. Sal. 119, 105

13. Spania: Unge jenter 
og kvinner kjenner 
på et stort press i 
et overseksualisert 
samfunn. Barmhjertige 
Jesus, vi ber om at du 
beskytter kropp og sinn.
Rom. 12, 1-2

14. Sverige: Far, vi ber 
om at du åpenbarer deg 
for de unge. Hjelp dem å 
søke din vilje i valg som 
påvirker retningen i livet 
deres. Jer. 29, 13-14

15. Albania: Mordraten 
gikk i 2021 opp med 13 
%. 1/3 av tilfellene var 
kvinner som ble drept av 
familiemedlemmer eller 
partner. Herre, vi ber om 
beskyttelse for kvinnene 
og barna. Sal. 27, 2

16. Kroatia: 
Barmhjertige Gud, vi 

ber for kristne kvinner 
som har en ikke-
troende ektemann. 
Velsign dem med nåde 
og dømmekraft. Hjelp 
dem å være gudfryktige 
vitner. 1. Kor. 7, 13-14

17. Danmark: Gode 
Jesus, vi ber for familier 
som har noen med 
psykiske lidelser. Hjelp 
dem, og helbred hjerte 
og sinn. Jes. 35, 3-4a

18. Grønland: 
Selvmordsraten her 
er en av de høyeste 
i verden med ett 
selvmord i uka. Trofaste 
Far, vi ber for alle som 
kjenner på håpløshet. 
La dem få kjenne deg og 
håpet du gir. Ord. 17, 22

19. Norge: Vi ber om 
at vi som kristne skal ta 
godt imot kvinner som 
kommer som flyktninger 
fra unådde folkegrupper 
til vårt land. Hjelp oss 
å dele evangeliet med 
dem. 3.Mos 19, 33-34

20. Tyskland: Kjære 
Gud, vi ber for teamet 
som jobber for å 
fremme internasjonale 
prosjekter og engasjerer 
til misjon og forbønn. 
Kol. 1, 9

21. Nord-Kaukasus: Far, 
vi ber om fred i hjerte 
og sinn for alle som bor 
her. Hjelp dem å støtte 
og styrke hverandre 
i denne turbulente 
tida, så de ikke blir 
mismodige. 1. Joh. 4, 11

22. Norge: Jesus, vi ber 
for alle som er med i 
bønnearbeidet. Velsign 
hver enkelt. Rom. 12, 12

23. Polen: Hellige Far, 
vi ber om din fred og 
beskyttelse over både 
landet og folket.
Sal. 20, 2

24. Portugal: Gode Gud, 
vi ber om helbredelse 
for kvinner som strever 
med angst og depresjon 

etter pandemien.
Joh. 14, 1

25. Romania: Trofaste 
Herre, vi ber om 
velsignelse over gjestene 
i programmene. 
Mange kvinner har 
blitt oppmuntret over 
vitnesbyrdene de har 
delt fra eget liv. 
2. Kor. 1, 3-4

26. Serbia: Kjære Far, 
vi ber om at Håpets 
Kvinners arbeid blant 
romfolket får fortsette 
å vokse. Bruk teamet 
vårt til å dele med 
romkvinnene at du 
elsker dem og tar imot 
dem. Rom. 8, 14-16

27. Spania: Når unge 
kommuniserer med 
hverandre på nettet 
og gjennom sosiale 
medier, kan de få falske 
meldinger som kan føre 
til depresjon og tanker 
om selvmord. Trofaste 
Jesus, la dem få kjenne 
din kjærlighet, sannhet 
og fred. Jer. 29, 11

28. Sverige: Hellige Gud, 
vi ber om at menighetene 
åpner for din Ånd til å 
fylle dem med tro og 
bønn. Måtte mennesker 
på denne måten bli dratt 
mot deg og få se din 
godhet. Sal. 34, 9-10

29. Albania: Gode Jesus, 
hjelp foreldre som 
har døtre til å forstå 
viktigheten av utdanning, 
slik at de kan oppmuntre 
jentene til å fullføre 
skolegangen. Ord. 4, 13

30. Kroatia: Mektige 
Far, vi ber om styrke og 
visdom til foreldre som 
skal oppdra sine barn i en 
utfordrende tid.
5. Mos. 6, 6-7

31. Portugal: Allmektige 
Herre, vi ber om de 
nødvendige ressursene 
som trengs for at Håpets 
Kvinner kan fortsette 
det gode arbeidet for 
kvinnene. 2. Kor. 9, 8
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1. Sverige: Barmhjertige 
Herre, vi ber for alle som 
kjenner seg ensomme 
og føler at livet er uten 
mening. Hjelp dem til 
ikke å søke tilfredsstillelse 
i det som bare er tomt 
og som forsterker 
ensomhetsfølelsen. 
Sal. 36, 10

2. Spania: Antallet 
kvinnelige immigranter 
har eksplodert de siste 
ti årene. Mektige Far, 
vi ber deg om at du må 
hjelpe dem til et bedre 
liv. Beskytt dem mot 
sextrafficking. 
5. Mos. 10, 18-19

3. Serbia: Gud, vi ber om 
en slutt på den negative 
påvirkningen sosiale 
medier har på unge jenter 
og kvinner. Bruk Håpets 
Kvinner til å lære de unge 
å finne sin sanne identitet 
i deg. Esek. 36, 26-27

4. Romania: Trofaste 
Jesus, vi ber om 
inspirasjon for teamet 
som lager programmene. 
Hjelp dem så det blir 
meningsfullt innhold 
som hjelper lytteren til å 
kjenne og elske deg mer. 
Sal. 40, 11

5. Portugal: Kjære Gud, 
vi ber om at du rører ved 
den elendige økonomiske 
situasjonen. Hjelp de som 
styrer, så folk igjen kan 
kjøpe mat til fornuftige 
priser. Matt. 6, 25

6. Grønland: 37 % av 
barna vokser opp uten 
en far. Far, vi ber om 
kristne menn som kan 
være forbilder for disse 
barna. Gi styrke til enslige 
mødre. Sal. 68, 6

7. Polen: Gode Herre, vi 
ber om visdom til landets 
ledere til å forbedre 
helsetjenester og lønns-
nivået for leger. Det 
lave lønnsnivået gjør at 
leger drar til utlandet 
for å finne bedre betalte 
jobber. Jak. 1, 5

8. Norge: Trofaste Gud, 
vi ber om flere givere 

til Håpets Kvinner, slik at 
vi kan dele evangeliet 
med flere unådde 
folkegrupper. 
Mark. 16, 15

9. Albania: Mange 
kvinner lider av 
depresjon. Nådefulle 
Jesus, vi ber deg om å 
helbrede kropp og sinn 
når de roper til deg 
om hjelp. Led dem til 
mennesker som kan 
hjelpe. 5. Mos. 31, 8

10. Nord-Kaukasus: 
Håpets Kvinner-
programmene sendes 
på ulike plattformer på 
grunn av sanksjoner 
mot sosiale medier. 
Himmelske Gud, vi ber 
om at programmene 
når ut til folk og får flere 
lyttere. 2. Kor. 4, 16

11. Tyskland: Far, vi ber 
for kvinner som arbeider 
som prostituerte. Hjelp 
dem å finne serien 
Hidden Treasure så de 
kan få hjelp til et nytt og 
trygt liv. Jes. 45, 3

12. Finland: Kjære 
Jesus, vi ber om styrke 
og oppmuntring til 
kvinner som kjenner seg 
overveldet og mismodige 
av å skulle skjøtte jobben 
sin samtidig som de tar 
vare på familien.
Matt. 11, 28

13. Grønland/Færøyene: 
Allmektige Herre, vi ber 
om at du setter foreldre 
fri fra alkoholens grep. 
Hjelp dem å oppdra 
ungene på en gudfryktig 
og god måte.Ord. 22, 6

14. Norge: Nådefulle 
Gud, vi ber for kon-
feransen som skal være 
på Evje denne helgen. 
Vi ber om at helga blir 
til oppmuntring for dem 
som kommer, og at flere 
engasjerer seg i arbeidet 
for ditt rike. 1. Tess. 5, 11

15. Danmark: Hellige Far, 
vi ber om at folk forstår 
hvor verdifullt livet er og 
at barn er en gave fra 
deg. Sal. 139, 13-16

16. Kroatia: Trofaste 
Gud, vi takker deg for at 
antall følgere og kontakt 
via Håpets Kvinners 
Facebook-side stadig 
øker. Sal. 71, 8

17. Albania: Kvinner som 
forlater krisesentrene 
uten penger til å opp-
dra barna, vender 
seg i desperasjon til 
prostitusjon for å få 
penger. Gode Jesus, vi ber 
om jobb og en plass å bo 
for disse kvinnene. 
Matt. 6, 11

18. Sverige: Himmelske 
Herre, vi ber for unge 
kriminelle. Dra dem til 
deg, så de kan tro på og 
følge deg. Hjelp dem, så 
de slutter med å ødelegge 
livet for seg selv og andre. 
Mark. 1, 17

19. Spania: Gud, vi ber 
for kristne bestemødre 
som har fått den daglige 
omsorgen for barnebarna 
på grunn av kriser i 
familien eller skilsmisse. 
Hjelp dem, så de kan 
påvirke barnebarna på en 
god og bibelsk måte. 
5. Mos. 6, 6-7

20. Serbia/Kroatia: Kjære 
Far, vi ber for dem som 
oversetter og produserer 
de nye programmene, 
kalt  Precious & beloved. 
Hjelp kvinner til å lære 
om din kjærlighet og å 
finne sin verdi og identitet 
i deg. 1. Pet. 3, 4

21. Romania: Nådefulle 
Jesus, vi ber om styrke 
og frimodighet til kristne 
kvinner slik at de kan 
være trofaste vitner for 
deg i vanskelige tider. 
Matt. 5, 13-16

22. Portugal: Mektige 
Herre, vi ber for teamet. 
Velsign dem med nåde, 
visdom og kreativitet når 
de lager manus til nye 
program. Ord. 2, 6

23. Polen: Hellige 
Gud, vi ber om at du 

beskytter kvinnenes 
posisjon i samfunnet, 
rettssikkerheten deres og 
hjelper dem til et godt liv. 
Vær du deres beskytter 
og forsørger. Sal. 5, 12

24. Nord-Kaukasus: 
Kjære Far, vi ber om 
visdom for Håpets 
Kvinners lyttere som har 
det tøft i ekteskapet. 
Hjelp dem å finne håp i 
din kjærlighet. Jak. 1, 12

25. Tyskland: Trofaste 
Jesus, vi takker deg for at 
bønnesamlingene på nett 
ble en god opplevelse 
for mange. Takk for alle 
som støtter arbeidet 
økonomisk og i bønn. 
Mal. 3, 10

26. Finland: Gode Herre, 
vi ber for ensomme 
og deprimerte. Hjelp 
dem å søke deg, og led 
dem til mennesker 
og ressurser som kan 
hjelpe dem.
5. Mos. 31, 8

27. Grønland: Nådefulle 
Gud, vi ber om vekst i 
arbeidet blant studenter. 
Hjelp disse unge 
menneskene til å få et 
kristent fellesskap der de 
kan lese i Bibelen og være 
sammen . 1. Tess. 5, 11

28. Danmark: Kjære 
Jesus, teamet er ikke 
stort. Vi ber om opp-
muntring og inspirasjon i 
tjenesten deres. Fil. 4, 13

29. Kroatia: Himmelske 
Far, vi ber om at enslige 
mødre får skikkelige og 
regelmessige barnebidrag 
fra eksmannen sin. 
Matt. 7, 9

30. Albania: Allmektige 
Herre, vi ber om at du 
styrker kirken, så den 
kan være lys i en mørk 
verden. Hjelp kristne til 
å være medvandrere for 
kvinner som trenger hjelp 
på forskjellige måter. 
Ef. 5, 8
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