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1.. At kvinner rundt om i verden ærer Gud med sine liv, både i gode dager og gjennom de 
ekstreme vanskelighetene de noen ganger møter. 
 
2. I 2014 gikk radioprogrammet Håpets kvinner på lufta i Oshiwambo i Namibia. Gled dere 
over at Håpets kvinner nå er tilgjengelig på 67 språk! 
 
3. Campus Crusade for Christ og PH er nesten ferdig med lydversjonen av filmen Magdalena: 
Gjennom hennes øyne og Portretter av håp, som er radioprogram basert på Magdalena 
bibelstudiemateriell. Be at disse programmene vil undervise og tale håp til kvinner i mange 
land i fremtiden. 
 
4. For de store framskrittene som er gjort dette året i utviklingen av manuskripter for Healing 
Voice (for kvinner som lider av fistula) og Hidden treasures  (for seksuelt utnyttede kvinner i 
Europa). Disse er to nye PH lyddrama. 
 
5. At ERF Tyskland og PH utvikler et nytt program for unge kvinner i alderen 12-18 år. Be for 
utviklingene av denne serien med temaer som disse unge damene møter daglig. Be også for 
utvelgelsen av produksjonsteam. 
 
6. Guds sannhet og kjærlighet blir forkynt via radio i mange land der kristne blir forfulgt og 
hvor det er forbudt for misjonærer å komme inn. Liv blir forandret og menigheter dannes. Be 
for kristne koner i Nord-Afrika som blir mishandlet av sine menn og der familiemedlemmer 
bruker heksekraft og forbannelser mot dem. 
 
7. At Håpets kvinner program på Kurdisk-sorani for kvinner i Nord-Irak har blitt godt mottatt. 
De er også tilgjengelig på internett og telefonprogram for kurdisk-sorani talende i Tyskland. 
 
 
8. Takk for de som har gitt PCer til Håpets kvinner sitt produksjonsteam og sykler til dem 
som deler ut bønnekalendere i fjerntliggende landsbyer i Afrika. Norske givere gav i vår fem 
sykler til distribusjon av bønnekalendere i Tanzania.  
 
9. For PHs 17 år med tjeneste med å nå ut til kvinner med praktisk omsorg, bønn og 
radioprogram. Pris Herren for forbedere som trofast ber gjennom de månedlige 
bønneemnene. «Se på folkeslagene, se dere om, forvirr dere selv og vær forvirret! For i deres 
dager gjør jeg en gjerning, dere ville ikke tro det om det ble fortalt» (Habakkuk 1.5) 
 



10. For den utrolige utvidelsen av PHs bønnetjeneste i mange land. Også her i Norge ser vi 
en gledelig utvikling i antallet forbedere. 
 
11. For alle de hundrevis av PH arbeidere og frivillige på hvert kontinent: 
Programprodusenter, tjenestekoordinatorer, teammedlemmer, forbedere, radioteknikere, 
manusforfattere, de som besøker lyttere og bønnegrupper. 
 
12. For PH kvinner som har sørget for mat, klær, helseomsorg og skoleavgift for foreldreløse. 
Fortsett å be om at disse foreldreløse må akseptere Guds frelsesgave og lære å ære ham 
hver dag. 
 
13. At kvinner har fått yrkesopplæring i Brasil, India, Indonesia, Paraguay og Tanzania slik at 
de kan sørge for sin familie økonomisk. Takk for symaskinene som ble gitt til Tanzania. Pris 
Herren for at Brasil har planer om å åpne et tredje Hannas hus i nærmeste fremtid. 
 
14. For økningen i telefonhenvendelser fra spanske lyttere i Uruguay og de mange epostene 
som mottas fra mange ulike land i Sør Amerika. Takk for Papiamentu-teamet på øya Bonaire. 
De får også flere telefonhenvendelser fra lyttere som vil ha mer informasjon. 
 
15. At mange nye flyktninger søker vennskap og et trygt sted i Hannas hus i Sverige. Be om 
at de vil søke Gud og forstå at han bryr seg om dem og inviterer dem til å ta imot hans 
frelsesgave gjennom Jesus Kristus. 
 
16. For de tusener av mennesker som er involvert i bønnegrupper. De som møtes 
regelmessig for å be, nå ut til kvinner og evangeliserer i fengsler, barselssentre, sykehus, 
barnehjem og flyktningesentre. Mange av dem deler ut mat, klær og andre babyprodukter 
som gir håp til kvinnene og deres familier. 
 
17. At mennesker i flere land ønsker å være med i Prosjekt Hannas arbeid. Be for dem som 
ønsker å ha Håpets kvinner – program på sitt språk, men som mangler midler til oversettelse, 
produksjon og sendetid. 
 
18. For alle leger, veiledere, og andre profesjonelle som gir av sin tid for å snakke på Håpets 
kvinner – program og gi seminarer eller opplæring til kvinnegrupper. De bruker sine gaver til 
å løfte opp kvinner. 
 
19. For kvinnene som har blitt etterfølgere av Kristus gjennom PHs arbeid.  
 
20. For de som frivillig oversetter bønnekalendere slik at andre kan be sammen med oss på 
mer enn 75 språk. Takk for Ingunn Peters som gjør dette arbeidet i Norge. Be for henne. Be 
og takk for Merete Bøe som bruker mye av sin tid hver måned til å oppdatere Facebook-siden 
og bønnesiden på Norea.no. Takk for gruppen av frivillige i Tveit, Kristiansand, som hver 
måned kommer sammen for å pakke bønnekalenderen. 
 
21. For alle pastorer, ektemenn og andre som støtter og tjener PHs stab og frivillige rundt om 
i verden. 
 
22. At tusenvis av fanger i mange land, har fått håp gjennom kjærligheten som er vist dem på 
praktiske måter og i bibelstudier ledet av de som besøker dem. 
 
23. For alle organisasjoner, kirker og enkeltpersoner som støtter Håpets kvinner – 
programmene økonomisk, deriblant Norea i Norge, og alle de trofaste giverne til Norea som 
gjør dette mulig. 
 



24. At Håpets kvinner sin arabiske Facebook-side hadde 29.000 treff på ei uke og ca 3.500 
som er involvert i sida. Be om at dette må få positive følger for arabiske kvinner.  
 
25. For alle radioer, CD-er, Håpets kvinner – program, bønnekalendere og alt annet materiell 
som blir forberedt og distribuert på mange ulike arenaer. 
 
26. Radio 7 i Albania fikk lov til å besøkte kvinner I et fengsel og fortelle dem hvordan de kan 
lytte til Håpets kvinner. De fikk også såper og andre hygieniske artikler. Be om at de innsatte 
må forstå at Gud elsker dem og bryr seg om dem og at vaktene må tillate de innsatte til å få 
solcelle-drevne radioer slik at flere kan lytte til programmene. Norea støtter produksjon og 
sendetid for radioprogrammet i Albania.  

 27. At samfunnsledere har avdekket og satt fokus på voldtekt, barnemisbruk, trafficking og 

skadelige kulturelle praksis. Flere nye lover er vedtatt. 
28. For muligheten som er blitt gitt til å legge ut det danske programmet Fokus på Prosjekt 
Hanna på internett og for trofastheten til de danske forbederne. 
 
29. For PH’s 85 bønnegrupper i Kina og for de trofaste kvinnene i Myanmar. 
 
30. For PH sine websider, telefonapper, Facebook-sider og TWR360 som gir mange 
mulighetene til å laste ned Håpets kvinner – program og bønnekalenderen på sitt språk. Takk 
for at vi også i Norge har Facebook-side og nettside (prosjekthanna.no) som gir oppmuntring 
og informasjon om Noreas kvinnearbeid, samt er med på å dele daglige bønneemner til flere 
og flere følgere. Be om at vi må få nå enda lenger ut med dette viktige arbeidet også via 
sosiale medier.  
 
  
 
 Oversatt og tilrettelagt til norsk ved Ingunn Peters/Elisabeth Sæth. 
 

 

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 67 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 
 
 


