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I fokus: Kvinner i Vest-Afrika 

       
   

 

Vi ber for/om … 
 
 
1.De som produserer Håpets kvinner på bambara, engelsk og fransk, og som sendes 
i Vest-Afrika. Be om visdom og styrke for Ann Seri. Hun er assisterende 
regionskoordinator for Vest-Afrika.  
 
2. Visdom for Ruth Mbennah, Prosjekt Hannas regionale koordinator for Afrika. Be 
for henne når hun veileder, skaffer pengestøtte, lærer opp og oppmuntrer kvinner i 
disse landene.  
 
3. Kvinner i Vest-Afrika som strever for å forsørge sine familier med få ressurser, lite 
utdannelse og nesten ingen hjelp fra slektninger eller lokalsamfunn.  
 
4. Esther Bomosy som er koordinator i Liberia. Be for henne. Hun organiserer 
seminarer, bønnefrokoster og andre arrangement slik at kvinner kan bli bedre 
utrustet til å tjene Herren på alle områder i livet. 
 
5. At Gud må fortsette å bruke Håpets kvinner – programmene til å oppmuntre 
tusenvis av liberiere. Be for kvinnene som fortsetter å hjelpe de rundt 30 kvinnelige 
innsatte og de nesten 35 barna som er i fengsel. 
 
6. Kvinner og jenter representerer ca. 60 % av de som lever med HIV i Liberia 
(UNAIDS). Be for alle kvinnene og jentene som er sårbare for HIV smitten på grunn av 
vold, fattigdom og begrenset tilgang til opplysning og helsetjenester. 
 
7. Mangelen på jordmødre i Vest-Afrika er mye av grunnen til de mange 
svangerskapsrelaterte komplikasjoner, fistler og død. Be om at ledere i denne 
regionen må ta tak i problemet. 
 
8. Be for lytterne på engelsk i Liberia, Ghana, Nigeria og Sierra Leone. 

 
9. Kim Kargbo, grunnlegger av Håpets kvinner internasjonalt. Hun jobber i et av de 
fattigste landene i verden med å hjelpe kvinner med handicap. Be for de mange 
kvinnene med handicap. At de må finne håp, verdighet, personlig trygghet, 
godkjennelse og kjærlighet i et land hvor mange tror at de er forbannet av Gud. 



 
10. I Sierra Leone er 2/3 av de voksne analfabeter. Radio er veldig populært og har 
tillit i landet. Radio er også lett å få tak i. Be for Sierra Leone! 
 
11. Den kulturelle praksisen med kvinnelig omskjærelse skader jentene både 
følelsesmessig og fysisk. Be om at mødrene i Sierra Leone må forstå dette. Det er en 
vanlig praksis i landet. 
 
12. Kristne grupper som legger opp til inntektsbringende aktiviteter, slik som 
gårdsdrift og såpestøping. Dette kan være til hjelp for at barna kan gå på skolen og 
gi bedre skoler med bedre lærere. 
 
13. Fabienne Aboua som er koordinator og produsent av radio- programmene i 
Elfenbenskysten. Be for kvinner i bønnegrupper som de er med i og som blir 
oppmuntret når de ber sammen og ser at Gud svarer på deres bønner.  
 
14. Midler til å støtte arbeidet i Elfenbenskysten, særlig der kvinner blir hjulpet i gang 
med små bedrifter og hjelp til kvinner i fengsel. 
 
15. Det er beregnet at 87.000 barn under 5 år dør hvert år av sykdommer som kunne 
vært unngått ved enkle preventive tiltak. Be om at vaksiner, antibiotika, vitaminer og 
impregnerte sovenett blir mer tilgjengelig. Be også for bedre tilretteleggelse og 
informasjon om fordelene ved amming og at det blir mer fokus på god hygiene.  
 
16 Be for kristne familier i Vest-Afrika som oppdrar sine barn til å forstå at Guds lov 
hjelper dem til å leve sunne, produktive liv som ærer Gud og gir dem en bedre 
framtid. 
 
17. Vest- Afrikanske kvinner som ikke kan lese og skrive og som har begrenset 
tilgang til rent vann. Be om at de får mulighet til å høre på Håpets kvinner – 
programmene og lære hvordan de skal overleve og leve sunt. Be om at de ikke må bli 
offer for misbruk når de møter livstruende utfordringer. 
 
18. Be for de som lytter til radioprogrammet på fransk. Be også om at det kan bli gitt 
en kortbølgetillatelse slik at flere unådde folkegrupper i Nigeria, Chad, Kamerun, 
Senegal, Guinea og Mauritania kan motta Håpets kvinner – programmene på sitt 
språk. 
 
19. Be om visdom for medarbeidere i Benin. Be om Guds beskyttelse for dem og 
deres barn. De lever med begrenset tilgang på medisinsk hjelp i områder det er 
malaria, tyfus, gul feber og hjernehinnebetennelse.  
 
20. Visdom og midler slik at man kan fortsette oversettelse og utdeling av 
bønnekalenderen i Ghana. Be også om at de kan fortsette å produsere og sende 
Håpets kvinner - programmene på Twi.  
 
21. En nylig prisøkning i drivstoffprisene i Ghana har påvirket alle aspektene ved 
nasjonens økonomi og innbyggerne strever, spesielt kvinnene som bærer 
hovedtyngden av vanskelighetene med økonomien. Det er mange drap og tyverier 
langs veiene i landet. Be for den alt for sakte utviklingen av Ghanas infrastruktur selv 



etter at det ble funnet olje for flere år siden. Be om at lederne i landet må bruke den 
økonomiske gevinsten til det gode for samfunnet og dets innbyggere. 
 
22. Be for Ghanas spesialenhet for krisehjelp. De hjelper offer for vold i hjemmet, 
spesielt kvinner og barn. I tillegg til å sørge for at loven blir overholdt, kan enheten 
også henvise ofrene til medisinsk hjelp og sjelesørgere. 
 
23. Kvinner i Afrika som ber for sine ektemenn om at de skal bli frelst. Takk Herren 
for ektemenn i Ghana som har tatt ansvar og kommet hjem til familien etter at de 
hadde forlatt dem.  
 
24. at kvinner og tenåringsjenter må respektere seg selv, og ikke tillate at menn 
forfører dem. Be om at de i stedet forventer at menn behandler dem med verdighet, 
gifter seg med dem og sørger for sin familie. 
 
25. Svangerskapsdødeligheten i Burkina Faso er en av de høyeste i Afrika. Be om at 
kvinner må få bedre helsetjenester i Burkina Faso. 
 
26. Be om midler og frivillige slik at kvinner i Kamerun, Den Sentralafrikanske 
Republikk, Kongo, Gabon, Guinea, Madagaskar, Mauritania, Rwanda og Senegal 
også kan få høre om Guds kjærlighet ved å høre programmene på fransk. 
 
27. Mali har ekstrem fattigdom og veldig liten andel av folket som kan lese og skrive. 
Be for kvinner som ikke kan lese. At de må få høre Guds ord via radio, mobiltelefoner 
og andre medier. Be også for de som jobber med Prosjekt Hanna i Mali. 
 
28. I Mali er det under halvparten av landets kvinner som føder barn med kyndig 
hjelp, og kvinnelig omskjærelse berører ca. 92 % av Malis kvinner. Be om at kvinner i 
landet må få den helseomsorgen de trenger og beskyttelse fra skadelige kulturelle 
praksiser. 
 
29. Prosjekt Hannas arbeid i Vest-Afrika. Gud bøyer seg ned til de som har et knust 
hjerte, de sårede, de ensomme og de desperate. Hans kjærlighet inviterer kvinner til 
å ta imot Hans glede og fred uansett omstendighetene. 
 
30. Kvinner som er isolert på grunn av en kontrollerende kultur og fanatisk religiøs 
tro som er fremmed for evangeliet. Mange kan kun høre om Guds kjærlighet gjennom 
radioprogram som når inn til dem i hjemmet og bak stengte dører. 
 
31. At ledere må gjøre mer for å forhindre misbruk av barn og ektefeller. Be for 
kvinner som blir såret og misbrukt i sine hjem og som daglig blir traumatisert både 
fysisk og psykisk. Be også om at jenter må beskyttes fra barneekteskap. 
 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Prosjekt Hanna å gi 
medfølelse, oppmuntring og håp til lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets 

kvinner sendes på 64 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 77 språk og 
distribueres i 124 land. 

 Norea mediemisjon er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til å distribuere og 
oversette bønnekalenderen, støtter Norea arbeidet økonomisk i Albania, Usbekistan, 

Turkmenistan, Kambodsja, Etiopia, Kenya og Tanzania.  
Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 

For mer informasjon om Norea Mediemisjon sitt arbeid, besøk våre nettsider: norea.no 
 
 


