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STYRKELSE: Tilbedelse, fællesskab og enhed 
Globalt: Via det årlige Bededags initiativ og andre 
begivenheder, forener vi kvinder gennem tilbedelse, 
fællesskab og delt mission – et verdensomspændende 
søsterskab forpligtet på at gøre en forskel i vores hjem, 
kirker, kvarterer og verden for Kristus. 

Globale missions projekter 

LEDERSKAB: Mission og evangelisation 
IRAQ: Fremstød blandt kvinder 
Tilbyder en række events med det formål at skabe 
relationer og dele budskabet om Kristus med fordrevne 
kvinder fra Mosul og andre dele af regionen omkring 
Nineveh sletterne. 

RESPONS gennem hjælp, lindring & udvikling i nærmiljøet. 
CANADA: graviditetscentre på mindre øer 
Yde medfølende omsorg, uddannelsesressourcer og støtte til 
kvinder, der oplever uønskede graviditeter 
LATINAMERIKA: Krise hotline. 
Udvide hotline til alle lande i Latinamerika for at yde hjælp til 
dem, der oplever uønskede graviditeter 
PAPUA NY GUINEA: Læsekurser for voksne 
Udruste undervisere fra alle landets fire regioner til at stå for 
læsekurser i deres nærmiljø, med det formål at alle 
baptistkvinder lærer at læse indenfor de næste 5 år. 
MYANMAR: Sundhedspleje i nærmiljøet og 
sygeplejetræning 
Tilbyde medicinsk træning for unge mennesker, der gør dem i 
stand til at tjene til føden og tjene deres nærmiljøer og kirker. 
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FORSVAR: Religionsfrihed, menneskerettigheder og 
retfærdighed 
AZERBAIJAN: Håbets hus: Skaffer ly og støtte til ofre for 
mishandling og menneskesmugling. 
JAMAICA: Sikkert husly 
Skaffer køkkenudstyr til facilitet for sårbare kvinder i alderen 
16-28 år, det første af sin art på øen. 

 
FREMME teologisk refleksion og transformerende ledelse 
CAMEROON: Erhvervscenter for kvinder og piger 
Tilbyder færdighedstræning og lederskab udvikling for piger, 
bosiddende i Ndu, et konfliktramt område, hvor skoler  
har været lukket ned siden 2016. Indkøb af nødvendige 
materialer og udstyr til at facilitere nuværende kurser og rumme 
stigende tilmelding. 

 I tillæg til disse projekter beder BWA Women for den globale flygtningekrise. Mere end 100 millioner enkeltpersoner er 
blevet tvangsfordrevet verden over som et resultat af forfølgelse, konflikt, vold og krænkelse af menneskerettigheder – det 
højeste antal fordrevne registreret nogensinde. Med jeres støtte vil vi fortsætte indsatsen for at yde støtte og omsorg for 
de mange kvinder og børn jorden over, som er påvirket. 
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   Den søde duft af et sejrrigt liv 
                                  Et bibelstudie af BWAW’s  præsident Karen Wilson 
 

 

 

 

 

 

For nylig fejrede jeg min fødselsdag, og 
min mand spurgte mig, hvad han kunne 
købe til mig som gave. 

Det eneste jeg ønskede mig, var en skøn ny duft. 
Jeg har ikke en overflod af parfumer, men ganske 
enkelt én jeg bruger hver dag. Så vi tog af sted til 
butikken. Efter hvad der virkede som en evighed 
med at prøve den ene og den anden duft, fandt 
jeg frem til den, jeg ville have. Den duftede bare 
helt rigtigt og matchede præcis det jeg ønskede 
mig.  

Måske tænker du, at det er lidt useriøst at 
diskutere parfumer, når du kaster et blik på 
verden omkring dig. Der ser ud til at være så 
megen lidelse og smerte, så megen usikkerhed, så 
mange kampe og du har ret. Alle disse ting er en 
del af vores hverdag. Og dog, uanset alt dette, så 
vandrer vi i et sejrrigt liv, hvor den sande duft, vi 
bliver bedt om at bære, ikke kan købes i håndkøb, 
men er Jesu Kristi duft. Dette er en uimodståelig 
duft, som verden bliver tiltrukket af. Det er ikke 
en flygtig duft, som svinder med tiden. Den bliver 
ved med at vokse sig stærkere og smukkere, jo 
længere den er til stede. 

 

 

 

Skønt Apostlen Paulus anerkendte 
udfordringerne, som kirken stod overfor, sagde 
han disse ord: ” Men Gud ske tak, som altid fører 
os med i Kristi triumftog og overalt lader os 
udsprede kundskaben om ham som en duft.” 
(2. Korintherbrev, 2, 14) 

Duften af kundskaben om Gud åbenbaret. Det er i 
sandhed noget, der tiltrækker andre. Selve Guds 
essens og natur er en uimodståelig duft: 

Gud er uendelig (Salme 147, 5) 
Gud ændrer sig aldrig (Malakias 3, 6) 
Gud er almægtig (Salme 33, 6) 
Gud ved alt (Esajas, 49, 9-10) 
Gud er vis (Rom 11, 13) 
Gud er trofast (2 Tim. 2, 13) 
Gud er god (Salme 34, 8) 
Gud er retfærdig (5. Mosebog 32, 4) 
Gud er barmhjertig (Rom 9, 15-16) 
Gud er nådig (Salme 145, 8) 
Gud er kærlighed (1. Johannes 1, 7-8) 
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Listen er uendelig. Duften er overbevisende. Sejrrigt liv findes i sandhed i at hvile i Gud og alt hvad han er. 
Når vi gør det, indånder mennesker omkring os den udsøgte duft, hvor vi går. På grund af Kristus afgiver vi 
en sød duft, der stiger op mod Gud og som genkendes af dem, der er på frelsens vej – en duft af liv.  
(2. Korintherbrev 2, 14b) 

Denne udsøgte duft er dyb. Den er fuld af liv. Den bringer liv til dem, der er uden liv. Vi skal bringe denne 
aroma af Kristus til en verden, som har stort behov for sådan en duft. Når vi er til stede, er duften levende. 
Men selv når vi drager af sted, hænger duften stadig i luften. Så uanset verdens tilstand, de udfordringer, 
der opstår eller konflikterne omkring os, findes sejren i at bringe Guds natur, den sande kundskab om Gud 
til enhver situation. Gud vil bruge os til at bære hans aroma ind i enhver omstændighed med hvert skridt vi 
tager. Den søde duft af et sejrrigt liv. 

 

Til diskussion eller overvejelse 

• Hvordan har du set Guds duft åbenbaret i dit liv eller i kvinders liv i dit fællesskab? 
 
 
 

• Hvilket aspekt af Guds natur, der er angivet på den foregående side, er det mest betydningsfulde 
for dig lige nu, og hvorfor?  
 
 
 

• Hvordan opmuntrer viden om, at Herren altid "leder os i triumf", dig midt i udfordringer du står 
overfor i dag? 
 
 
 

• Hvilke skridt kan du tage i de kommende uger for at afsløre Kristi udsøgte duft i dit (a) hjem, 
(b)kirke og (c) samfund 
 
 
 

• Inddrag en tid med taknemmelighed og lovprisning i din bøn, og bed Ånden om at afsløre, hvordan 
du oplever sejr i dit daglige liv. 
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                        Vidnesbyrd fra Jacklyn Tumku (Papua New Guinea) 
 
Da mit andet barn, Ernesto var 7 år gammel, sprang hans blindtarm. En sen aften udviklede han vold- 
somme mavesmerter, feber, kulderystelser og virkede svag. Ernesto græd bitterligt og havde brug for øjeblikkelig 
lægehjælp. Vi hastede ham til klinikken med hjælp fra andre familiemedlemmer. Efter nærmere undersøgelse 
fortalte lægen os, at Ernestos blindtarm var sprængt, og det betød, at han havde fået en infektion i hele bughulen. 
Det var alvorligt og livstruende, så lægens råd var, at han blev opereret straks for at fjerne blindtarmen og rense 
bughulen. 
Jeg var chokeret og begyndte at græde. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Ernestos far var for nyligt blevet valgt til 
Papua Ny Guineas nationale parlament og var bortrejst til en anden provins. Dette fik mig til at se til Herren og hans 
trøst og styrke i det øjeblik. Ernesto blev bragt til Port Moresby General Hospitals skadestue omkring midnat. Vi 
ventede hele natten, på at lægerne skulle tage sig af ham, men uden held. Næste morgen var Ernesto virkelig svag. 
En af lægerne lagde mærke til os og anmodede om, at Ernesto blev indlagt og opereret akut. Ernesto blev straks 
indlagt og samme aften blev han bragt til operationsstuen. 

Efter operationen blev Ernesto overført til en anden afdeling. Den næste dag fik han et epileptisk anfald, der 
forårsagede pludselige udbrud af elektrisk aktivitet i hans hjerne, som midlertidigt forstyrrede den normale 
hjerneaktivitet. Han blev midlertidigt forvirret, fik anfald af pludselig stirren og ukontrollable rykkende bevægelser af 
arme og ben, som overraskede os alle. Han oplevede også at miste bevidstheden. Lægerne flyttede Ernesto til 
Intensiv afdelingen for at holde ham under observation. 

Lægerne fortalte os, at Ernesto havde udviklet komplikationer efter operationen, og at hans tilstand var meget 
alvorlig. Det var hans 8-års fødselsdag. 

Med tårerne trillende ned ad mine kinder, så jeg min lokale præst og præsidenten for vores lokale kvindefællesskab, 
Søster Janet stå ved siden af sygesengen. Halleluja! De sluttede sig til mig, vi bad sammen og bad Gud om at gribe 
ind. Jeg følte frygt og tvivl forsvinde, mens vi bad sammen. De opmuntrede mig til ikke at være bange, men have tro. 

Ernestos tilstand forværredes. Hans ansigt og mave hævede. Lægerne rådede os til at lade dem foretage endnu en 
operation. Jeg bad en stille bøn og sagde: ”Oh Gud, giv mig styrke og fred, så min søn bliver helbredt. ” og pris Gud, 
det gjorde han. Min søn blev opereret igen, og alt gik godt. Lægerne fortalte os, at ”det var sjældent for en 8-årig at 
komme igennem sådan et forløb.” 

Jeg takker Gud for hans helbredende kraft over min søn. De lokale kvindelige ledere fra baptistkirkerne i Port 
Moresby støttede os med bøn og forbøn sammen med de lokale præster, så vi så Gud gribe ind og bringe 
helbredelse og genoprettelse. Jeg vil gerne bringe opmuntring til jer alle, at vi er den højeste Guds børn. Vi er mere 
end erobrere og kan overvinde alle situationer, der er langt ud over menneskelige grænser. Jeg vil gerne opmuntre 
mine kære elskede søstre, at der ikke er noget, vores Gud ikke kan gøre. Han demonstrerede sin trofasthed gennem 
min søn, at han stadig er den Gud, der helbreder. Hvis han kan gøre det for mig, vil han også gøre det for dig. 

 

ET S E J R R I G T  L I V 
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Vidnesbyrd fra Adalcy de Avila (Colombia) 

 
Den første PEPE-træning (et særligt undervisningsprogram) i Colombia blev udført af PEPE-ledere fra den 
brasilianske Internationale Mission i Cartagena i samarbejde med Colombian Baptist Women's Union. Under den 
træning, følte Søster Adalcy sig kaldet til at lægge hus til at være vært for en PEPE - træning. 

 

 På det tidspunkt var Adalcy gift og havde fire børn. Hun var meget fattig og boede i et hus, der kun havde to 
værelser: et rum til stue/køkken og ét soveværelse til hele familien. På grund af de små forhold, støttede hendes 
præst ikke ideen om, at hun skulle lægge hus til en træning. Hendes mand var heller ikke begejstret for ideen, da det 
ville betyde, at hele familien skulle flytte ind i et rum med alle deres ejendele. Derudover skulle hun ikke have løn for 
det. Hun ville fungere som fuldtids frivillig, og hverken hende eller hendes mand havde på det tidspunkt arbejde. 

 

Hun kæmpede meget med disse udfordringer og troede længe, at det ikke kunne lade sig gøre. Hun spekulerede på, 
om hendes idé var for urimelig. Men hun kunne ikke slippe det stærke kald, som hun følte kom direkte fra Gud. 
Manglen på støtte fra andre gav mening. Programmet var nyt for alle, og det krævede investeringer og engagement 
fra kirken, de frivillige og Adalcy som leder. 

 

Midt i denne udfordring, blev Maria Castilla (præsident for Colombian Baptist Women's Union på det tidspunkt) en 
vigtig støtte for Adalcy. Hun kendte hendes præst godt, og hun opmuntrede Adalcy til at stole på at Gud ville sørge 
for det nødvendige. Og frem for at lytte til præsten (hvis hjerte Gud senere rørte), opmuntrede hun Adalcy til først 
og fremmest at adlyde Gud. 

Søster Maria begyndte at kontakte medlemmer fra Adalcys lokale kirke og andre kirker i byen for at bede dem om at 
donere stole, borde og andre nødvendige forsyninger. 

Efter alt dette arbejde og som svar på deres bønner, sørgede Gud for alt det nødvendige. Adalcys mand og børn 
begyndte at støtte hende, og den første PEPE-træning i Colombia blev født. Med tiden udsprang også lokale 
missionale aktiviteter fra hendes hus. Hendes kirke anerkendte det og støttede ugentlige bibelstudier, gudstjenester 
og evangeliserings-initiativer og blev mere involveret i PEPE-træningen. 

Gud hjalp dem med et job til hendes mand. De var i stand til at bygge huset større, og på den måde blev en ny 
baptistkirke født, som stadig står der i dag, og ledet af Adalcy selv. Hendes børn er vokset op til også at tjene Herren. 
To af dem er involverede i PEPE-træning lokalt, regionalt og nationalt. Hendes datter er PEPE-koordinator i regionen, 
og Adalcy er den nationale PEPE-koordinator i Colombia. 
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Priset være Gud for alt, hvad han har gjort gennem denne søster, i denne familie, dette nabolag og alle, der er 
påvirket af dem. 

 

En lille dreng, som var en del af den allerførste gruppe børn, er nu er frivillig i PEPE for andre børn. Vi giver tak for 
Adalcys trofasthed og for det sejrrige liv, Herren har velsignet hende med, mens hun udlever sit kald. 

 

NB: PEPE er et socialpædagogisk missions-program, der udbredes i partnerskab med evangeliske kirker og 
lokalsamfund i Brasilien og i lande i Latinamerika, Afrika og Sydøstasien. Det har til formål at bringe håb til børn i 
socialt udsatte situationer, forberede dem til livet og sørge for at de kommer i skole. 
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        Vidnesbyrd fra Marichka (Ukraine) 

Marichka og hendes mand, Sasha, havde et godt liv i Ukraine før krigen. De var involverede i 
kirkeplantning, de havde etableret en forretning, og parret var ved at skabe sig et liv i Kiev med deres to 
små børn. 

Alt ændrede sig den 24. februar, da de vågnede kl. 5 om morgenen til lyden af eksplosioner. "Krigen er 
her," sagde Sasha til sin kone. Et af missilerne var landet i nærheden af deres hus. Familien måtte 
evakueres til et beskyttelsesrum i deres lejlighedsbygning. Beskyttelsesrummet var bygget til 250 personer, 
men mere end 350 søgte tilflugt i det, da bomberne faldt. 

I flere dage blev Marichka, Sasha og deres børn i Kiev og lyttede til beskydningen. De var fanget i byen. 

Venner uden for Kiev inviterede familien til at bo hos sig, men det var ikke muligt at nå dem på grund af 
broer, der blev ødelagt og uvished om, hvor de russiske soldater befandt sig. De fik at vide, at de, der 
forsøgte at evakuere, kunne blive skudt. Med tårer i øjnene fortæller Marichka om rædslen fra krigens 
tidlige dage: 

Jeg kan huske det øjeblik, hvor vi sad i beskyttelsesrummet, og jeg sagde til mit 5-årige barn; 'Hvis noget 
sker for mig eller far, så skal du have fat i den to-årige, gå op i lejligheden, lukke døren og ringe til min bror 
og ringe til min mands søster. Forlad ikke lejligheden, bare bliv der, så kommer de og får dig ud”. Jeg skrev 
deres telefonnumre på hendes arm, og samtidig forklarede jeg hende, at hun - en fem-årig - skulle være 
ansvarlig for den to-årige.  

Vi skulle være klar til hvad som helst. Ingen vidste, hvad der ville ske. Efter fire dage var familien endelig i 
stand til at forlade Kiev og flygte til et nabosamfund, hvor Marichkas bror er præst. Men de rejste ikke 
alene. Marichka husker den samtale, hun havde med sin bror: 

Jeg sagde: 'Vi kan ikke tage afsted alene. Mange af vores venner kom for at søge ly sammen med os, og 
nogle af vennerne var i deres egen lejlighed.’ Og jeg sagde: ’Det er en gruppe på 20 mennesker i alt’ Og han 
svarede: ’Kom alle sammen, og vi vil hjælpe jer.’ Og jeg kunne fortælle vores venner, at det ikke kun var mig 
selv og min familie der tog afsted.  Jeg kunne sige til dem: 'De vil tage imod os. Vi kan alle tage derhen.' 

Selv under de mest udfordrende omstændigheder står Kristi legeme sammen. Folk som Marichka ser Gud 
arbejde selv midt i krigen, men der er andre, der har brug for vores støtte under denne globale 
flygtningekrise for at opleve et sejrrigt liv. Mere end 100 millioner individer (hovedsagelig kvinder og børn) 
er blevet tvangsfordrevne på verdensplan som følge af forfølgelse, konflikt, vold eller 
menneskerettighedskrænkelser – det højeste antal nogensinde.  

Tak for at I beder for de mange, som er påvirkede af dette, og for at ”modtage” de, der er i nød, med Kristi 
kærlighed. 
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Vidnesbyrd fra Joy Bolton (USA) 
 

Vi oplever alle øjeblikke af frustration, skuffelse, sorg og fortvivlelse. I sådanne 
tider er det livsvigtigt for os at huske Guds trofasthed og stole på ham i de 
øjeblikke. Det fortæller Skriften os 

Hans veje er ikke vores. Han bruger vanskeligheder til sin ære og til vores bedste. 
Mine største lektier har jeg lært i svære tider. 

Min mor blev syg i juni 2012, lige før vores søns bryllup. Mens vi ventede hos 
hende på hospitalet, insisterede min far på, at jeg skulle fortsætte med brylluppet 
og overgive min mor til Guds omsorg. Jeg forlod hospitalet uden at vide, om hun 
stadig ville leve, når jeg kom tilbage. Hun levede i endnu en uge, og jeg var der til 
at synge hende ind i himlen. 

Hendes begravelse var en uge før, jeg skulle med et hold på seks kvinder til Malawi for at undervise 
præstekoner på Baptist Seminary i Lilongwe. Selvom jeg sørgede, var jeg fast besluttet på at gennemføre 
turen. En fra vores team havde samlet brugte briller til en Lion's Club i Malawi, og jeg greb min mors 
læsebriller i sidste øjeblik for at tage dem med. 

Da vi først var i Malawi, samlede vi alle de briller, som de 
forskellige i teamet havde med for at give dem til Malawi 
Lion's Club. Min mors læsebriller var i en taske på vores 
værelse. Da det blev tid til at mødes med Lion's Club-
gruppen, kunne jeg ikke finde tasken. Jeg ærgrede mig, 
men vi tog alle de andre briller med, vi havde. Den næste 
dag på seminaret, da jeg underviste fra Bjergprædikenen, 
blev deltagerne bedt om at læse vers højt. Da Mary blev 
bedt om at læse, sagde hun: "Jeg kan ikke se at læse min 
bibel længere." Da jeg vidste, at min mors læsebriller 
endnu ikke var foræret væk, gik jeg tilbage for at lede igen. 
Tasken blev lokaliseret, og vi tog disse briller med til 
seminaret. 
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 Vi havde flere par læsebriller med, men det par, Mary valgte, var min mors. Sikke en stor oplevelse det var 
at høre hende læse sin bibel højt den dag! 

Jeg fortæller denne historie som en påmindelse til dig og mig selv om at huske, at når tingene ikke går som 
planlagt, har Gud en anden plan, og vi må stole på Ham. Var min mors briller blevet givet til Lion's Club, er 
jeg sikker på, at nogen var blevet velsignet med dem, men ikke nær så meget, som jeg var velsignet ved 
høre Mary læse sin bibel gennem min mors briller. 

 

Joy Bolton fungerede som administrerende direktør-kasserer i Kentucky Woman's Missionary Union (WMU) fra 1999-
2018. Hun er i øjeblikket frivillig international WMU-koordinator for WMU, SBC, og holder kontakten med WMU-
ledere rundt om i verden. Hun er på billedet ovenfor og tjener i Liberia i august 2022 og arbejder med Baptisternes 
kvindeunion i Afrikas kontinentale konference. Hun og hendes mand bor i Charleston, South Carolina (USA), nær 
deres børnebørn. 
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Vidnesbyrd fra Rachel Lateju (Nigeria) 

Som teenager var jeg meget syg. Jeg plejede at blive syg i en sådan grad, at jeg mange 
gange måtte blive hjemme fra skolen. 

Når jeg blev syg, gik stort set alle familiens ressourcer til min pleje. Mine forældre ville 
bruge deres hårdt tjente penge for at sikre, at jeg blev rask. Min mor måtte opgive sit 
arbejde pga. af mig. Alligevel blev jeg ikke rask. En dag sagde min mors tante, at hun ville 
passe mig, så mor kunne gå på markedet. Hun efterlod mig hos kvinden. Omkring 
klokken 9 bad kvinden med mig og fortsatte så med sine huslige pligter. Ved middagstid 
kom hun tilbage for at bede med mig. Og da hun kom tilbage igen ved 3-tiden for at 

bede med mig, rejste jeg mig fra sengen og begyndte at gå. Inden da kunne jeg ikke gå. Mine venner plejede 
at komme for at bære mig i skole og bære mig hjem igen bagefter.  Efter kvindens forbøn, løftede Herren mig 
op, og jeg begyndte at gå. Det var begyndelsen på min sejr.  Jeg forlod min sygeseng og fortsatte med mit liv. 
Mit møde med Jesus gav mig sejr. I dag bliver mange kristne forvirrede af djævelen. De lever et besejret liv, 
fordi de mangler forståelsen af det liv, de kan have i Jesus Kristus. Har du nogensinde undret dig over, hvorfor 
nogle kristne forbliver ofre for djævelen og hans hjælpere? Selvom Kristus har lovet, at han har overvundet 
verden for os, er kun få kristne virkeligt sejrrige. Mange er stadig slaver af synd, sorg og sygdom, fordi de 
mangler viden og forståelse for, hvordan de kan leve et sejrrigt liv; et liv, der anerkender Gud som kilde til 
sejr. 

For at kunne opleve den sejr, må du først møde Gud – blive frelst. 

 1.  Johannes 5:4 siger: “ For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet 
verden, er vor tro”. 

Frelse giver dig sejr. Din tro på Kristus Jesus giver dig tillid til, at du er fri fra Satans trældom, og du begynder 
at leve et sejrrigt liv, hvilket betyder: 

1. Et fredeligt liv (Esajas 30:15) 

2. Et liv fyldt med Helligånden (Johannes 7:37-39) 

3. Et liv i overflod (Johannes 10:10) 

4. Et glædeligt liv (Johannes 15:11) 

5. Et befriet liv (Romerne 6:7) 

6. Et triumferende liv (2 Korintherbrev 2:14) 

7. Et kærligt liv (1 Joh 2:5) 

Et sejrrigt kristent liv er at overvinde frygten og leve i overflod i Guds fred. Det er det liv, du fortjener som 
Guds barn. 
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Vidnesbyrd fra Shanrica Williams (Turks og Caicos) 
1. Johannes 5:4b siger:  

“Og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro” 

Jeg er overbevist om, at min tro på Gud har spillet en afgørende rolle i at 
hjælpe mig til at leve et sejrrigt liv. Jeg var så privilegeret at have 
omsorgsfulde og støttende forældre, som jeg elsker højt. Særlig ære vil jeg 
give til min mor, som indprentede mig vigtigheden af at arbejde hårdt og 
aldrig opgive at nå mine mål i livet. Hun har været mit forbillede, når jeg har 
set hvordan hun har arbejdet hårdt for at støtte os. 
Efter afslutningen af min gymnasietid opnåede jeg et 2-årigt stipendium til et 
studie, hvor jeg tog min indledende uddannelse. Det betød at jeg skulle tage 
afsked med mit hjem og mine forældre. Det krævede tilpasning at bo på en 
ny ø, til nye omgivelser og en ny livsstil. Men med Guds hjælp klarede jeg 
det. 

Med beslutsomhed og med de værdier, jeg lærte af mine forældre, i 
bagagen, besluttede jeg mig for at gå et skridt videre og begyndte på en bachelorgrad. Det var nu jeg 
oplevede, hvad "livets modgang" faktisk betyder. Jeg var ikke længere under mine forældres omsorg, 
beskyttelse og forsørgelse. Jeg kunne ikke rejse tilbage til North Caicos så ofte, som jeg ville have ønsket. 
Jeg var nødt til at nu træffe beslutninger for mig selv, finde et sted at bo, finde et arbejde, betale mine 
egne regninger, og alt dette, samtidig med at jeg studerede.  

Jeg vil godt indrømme, at jeg var bange. Livet var overvældende, men jeg vidste, at det ikke var en 
mulighed at give op. Med troen i mit hjerte og med mine venners opmuntring fortsatte jeg – fast besluttet 
på at nå mit mål. 

Jeg var opsat på ikke at være en byrde for mine forældre, så på trods af de udfordringer, jeg stod overfor, 
var jeg fast besluttet på at jeg selv ville klare mig økonomisk igennem uddannelsen. 
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Det betød sene nætter med et deltidsjob ved en købmand. Der var søvnløse nætter, hvor jeg skrev mine 
afleveringer.  

Der var tidspunkter, hvor jeg var tæt på at give op. Det var trættende. Det var frustrerende, men i sidste 
ende det hele værd. 

Så skete det! Afsluttende eksamener var en uge væk! Gebyrer skulle betales! Deadline for betaling kom, og 
jeg havde kun halvdelen af beløbet! Hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne ringe til min far. Han ville helt sikkert 
hjælpe, men jeg ville ikke sluge min stolthed og spørge. Den eneste anden vej ud var at stole på Gud, og 
det gjorde jeg. Jeg kontaktede ledelsen på uddannelsen og forhandlede mig frem til en ordning. Jeg betalte 
halvdelen, og lovede at betale resten senere. Gud gjorde det umulige muligt. Jeg fik lov til at tage mine 
eksamener. Gud bar mig igennem. Jeg klarede det. 

På eksamensdagen havde jeg blandede følelser – jeg var trist, fordi mine forældre ikke var der for at fejre 
dagen med mig, men lettelse og begejstringen overvældede mig, da jeg fuldt ud blev klar over Guds 
godhed mod mig. Jeg vidste, at Herren havde en plan og en hensigt med mig, men jeg vidste endnu ikke, 
hvad det var. 

I dag lever jeg sejrrigt og har altid mit møde med Gud i tankerne. Mødet hvor Han gjorde det muligt for mig 
at få min uddannelse. Velsignet være hans navn! 
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Vidnesbyrd fra Vernette Myint Myint Sann (Myanmar) 
 

"Ingen steder at tage hen, intet land at bo i, ingen seng at sove i." 

"Hjælp mit folk, red mit folk." 

 

Disse er råbene og bønnerne fra uskyldige fordrevne landsbyboere, 
der flygter fra en ødelæggende række af brutaliteter, angrebet af 
luftangreb og bombninger fra Myanmars militær mod landsbyer og 
byer. Styret står bag tortur og vilkårlige drab på sine egne borgere, 
og endda hjerteløs afbrænding af unge hjælpeløse børn og mødre 
på transportkøretøjer. 

Dette er sket dagligt i Myanmar lige siden kuppets start i februar 
2021. Dette sker stadig nu og det bliver værre. Til dato er titusindvis 

af civile blevet arresteret og dræbt, og millioner er blevet fordrevet i det land, jeg kalder hjem – Myanmar. 

Hvordan finder jeg fred? Hvordan søger jeg retfærdighed for alle grusomheder og forbrydelser mod 
menneskeheden på mit folk? Hvilken rettergang kan straffe de skyldige og give retfærdighed for deres 
forfærdelige handlinger? 

Som mange andre har jeg tænkt meget over retfærdighed - hvad det er, hvordan det ser ud, hvor det kommer 
fra, og hvis retfærdighed det er.  Jeg har studeret Bibelen og bedt om Guds hjælp til at forstå, hvad Hans 
retfærdighed er, mens jeg prøver at finde retfærdighed for mit folk og genoprette deres liv. 

Tidligere i år var jeg ved grænsen og mødte mange af de fordrevne landsbyboere, der var sårbare og fortabte, 
fysisk og følelsesmæssigt skadede.  

Til at beskytte dem var en gruppe sunde, unge, uddannede mænd og kvinder, som var flygtet fra byerne for 
at gribe til våben til at forsvare sig selv, deres land og deres folk i stedet for at gå i skole, på universitet eller 
arbejde for en karriere.  

De så ud til at være fysisk sunde, men havde det følelsesmæssigt dårligt, og de havde psykiske ar efter alt, 
hvad de havde lidt. Gud, som er vores tilflugt, gav mig styrke til at trøste disse mennesker. 
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Få dage efter jeg forlod grænsen, modtog jeg et opkald om, at der var udbrudt voldsomme sammenstød 
med mange kvæstede og tilskadekomne på begge sider. 

Jeg modtog billeder af de frivillige, der havde beskyttet os, men som nu var sårede og indlagte, nogle med 
amputerede lemmer på grund af bomber og miner. Det yngste offer var en 4-årig dreng. Jo længere disse 
konflikter varer, jo mere ser vi den virkelighed landet er i, og hvor fred og forsoning skal bane vejen for at 
genoprette landet. Det er en svær opgave, så hvad kan vi gøre som kristne? 

 

I skrifterne bekymrer Gud sig om fred og retfærdighed. I Mattæus 5:9 står der: “Salige er de, som stifter fred, 
for de skal kaldes Guds børn”. Amos 5:24 siger: "Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en 
stadig rindende bæk!"  

Gud bekymrer sig lidenskabeligt om de mest marginaliserede og sårbare grupper i vores samfund. 

Principperne for genoprettende retfærdighed er skildret på korset, hvor Jesu Kristi død og hans opstandelse 
gjorde genoprettelsen af vores brudte forhold til Gud muligt. Vi fik fred med Gud og blev retfærdige pga. 
Hans nåde, barmhjertighed og tilgivelse. Men prisen var offerlammet, korsfæstelsen af Jesus Kristus, som 
døde for vore synder. 

Kraften i dette kors skal være vores rettesnor og rammen for, hvordan vi ser, forstår og søger retfærdighed 
i alle elementer af vores liv; fra mig selv til familie - til samfund, til verden, fra rettergang til lighed for alle 
racer.  Bibelsk retfærdighed fremmer ikke den ene på bekostning af den anden. Den gør alle, både de 
forurettede og de der handler ilde, hele igen. 

Gud har også vist, at tilgivelse er vejen til forløsning og nyt liv.  

Tilgivelse er en integreret del af enhver proces med at rette op på det, der er forkert.  

Jeg er selv et offer, fordrevet og ude af stand til at vende tilbage hjem, adskilt fra mine kære i mere end et 
år.  

Folk siger måske, at jeg lever et behageligt liv i Singapore og Thailand, men Gud skabte mig til at være borger 
i Myanmar, og det er der, jeg hører til. 

Jeg er en af de mange kristne, der har bedt ikke kun for ofrene, men også for dem, der handler forkert mod 
dem. 

Du kan kun finde fred, når du fuldt ud omfavner og har Kristus i dig, så du kan se din næste i øjnene og sige 
de ord Kristus sagde på korset: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de har gjort." 

 

      ET SEJRRIGT LIV 



 16 

 

 

Med de forværrede forhold og med mange tabte liv på begge sider, har mange nabolande og andre opfordret 
til freds- og forsoningsforhandlinger i Myanmar. Den globale baptistfamilie har stået sammen med os i 
solidaritet gennem hele denne rejse, og vi beder til, at dette sammenhold fortsætter. 

Vi beder også om at fred og retfærdighed må strømme gennem landet som en flod, så krigen kan ende. 

Vi beder om, at Guds retfærdighed vil virke i verden - at den vil genoprette vores forhold til ham og hinanden, 
at den må lede os til at se hinanden som mennesker skabt i Guds billede. Og vi beder om at vi må behandle 
alle med lighed og retfærdighed.  

Må vi alle skabe, genoprette og opretholde værdighed i menneskers liv og relationer med den samme nåde 
og kærlighed, som Gud har givet os, så alle kan opleve et sejrrigt liv. 

 

 

 

Samfundssundhedspleje og 
Sygeplejerskeuddannelse 

 

Et af vores bededagsprojekter i 2022 er et initiativ i 
Myanmar, der tilbyder medicinsk træning for unge. 
Dette gør dem i stand til ikke kun at tjene til livets 
ophold, men også at tjene deres samfund og kirker 
med færdigheder, der er yderst nødvendige i denne 
kritiske tid. 

Indsamlingen fra Baptistkvinders Verdensbededag 
hjælper med at gøre dette og mange andre projekter 
rundt om i verden mulige. 

 

Vi takker for din trofaste støtte - 

enhver gave gør virkelig en forskel. 
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Baptist Kvinder i Nordamerika (BWNA) 
16 Medlemsgrupper i 2 lande 

Bed 
Økonomiske udfordringer 
Kvinder, især enlige mødre, står overfor øgede økonomiske udfrodringer og kæmper for at klare grundlæggende 
behov , såsom mad, husly og transport. Mange falder gennem sprækkerne. Bed for forbedrede  økonomiske 
muligheder for kvinder, for at hjælpe dem med at klare disse udfordringer.  

Kønsbaseret  vold 
Covid-10 har intensiveret kønsbaseret vold mod kvinder og piger. Vi takker Gud for den øgede opmærksomhed 
overfor dette problem og beder om beskyttelse af kvinder og piger, såvel som indgreb til at adressere de sociale 
normer, som tolererer vold mod kvinder.  

Mental sundhed 
Der er mange udfordringer, som påvirker kvinders mentale sundhed negativt i et alarmerende tempo. Bed for 
forbedret mental sundhed for kvinder og for tilgængelig, effektiv, praktisk og økonomisk overkommelig støtte til 
mental sundhed. 

Retfærdighed i forhold til race 
Både USA og Canada har en lang historie med systemisk racisme, selv blandt kristne. Desværre bliver racemæssig 
uretfærdighed ved med at eksistere over hele Nordamerika. Bed for styrke og mod til at bekæmpe alle former for 
racisme, snæversynethed, fremmedhad og ulighed og for at kirken kan være en forandringsagent i lokalsamfund i 
hele regionen. 

Fejring af det sejrrige liv i praksis 
Vi er taknemlige for Guds beskyttelse, omsorg og vedvarende kraft for det nuværende administrative team i BWNA. 
Vi takker Gud for de døre, som er blevet åbnet, forbindelser, som er blevet skabt og de ting, som dette hold har 
opnået. Vi er også begejstrede for den næste gruppe af ledere, som vil tage ”Baptist Women of North America” til 
nye højder, idet de fortsætter med at ”bemyndige kvinder til at udleve Rigets liv, specielt på de områder der hjælper 
de sårbare. 
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Baptistkvinder i Asien (ABWU) 
34 medlemsgrupper i 18 lande 

Bed 
Covid-19:  
Selvom pandemien er I ro I nogle dele af verden, dukker nye varianter op I sydøst-Asien, og et alarmerende højt 
antal mennesker bliver smittet. Bed om beskyttelse, stærk immunitet mod sygdommen og hurtig helbredelse for 
alle, der er ramt. 

Myanmar: 
Den årelange borgerkrig i Myanmar har fordrevet millioner af mennesker. Tusinder er blevet dræbt eller lemlæstet. 
Bed om, at fred, forsoning og retfærdighed må være med til at give heling og stabilisere nationen og dens 
befolkning. 

Sri Lanka: 
Befolkningen i Sri Lanka lider på grund af politisk og økonomisk uro. Bed om stabilisering og genopretning, da landet 
gennemgår en af de værste krise i sin historie. 

Naturkatastrofer som følge af klimaændringer: 
Mange lande i Asien rammes hvert år af tyfoner, oversvømmelser og jordskælv. Bed om beskyttelse og støtte til 
genopbygning efter disse ødelæggende katastrofer.  

 

Kvinder hjælper Kvinder 
Tiltaget ”Women Helping Women Ministry” rækker ud til marginaliserede og sårbare kvinder og børn med henblik 
på at give nødhjælp og hjælp til genopbygning af liv og levebrød. Bed om fortsat vækst og støtte til dette 
krisehjælpsinitiativ, der påvirker liv i hele Asien. 

 

Fejring af det sejrrige liv i praksis 
Vi priser Gud for at have givet ABWU muligheden for at afholde et særligt 3-i-1 arrangement i Chiang Mai, Thailand, i 
oktober 2022. Med en spændende konference om unge kvinders lederskab, et frugtbart formands-topmøde og 
fejringen af Baptistkvindernes Verdensbededag fejrer vi, at alle medlemslande er samlet fysisk for første gang i 
ABWU's historie. 
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Baptistkvinder i Stillehavet (BWP) 

7 medlemsgrupper i 7 lande 

Bed 
Vold i hjemmet 
FN Kvinder skønner at op imod 68% af kvinderne i Stillehavsområdet oplever vold i hjemmet og familien. Bed for 
sikkerhed og tryghed for ofrene. Bed for at gerningsmændene må angre. Bed om at retssystemet må kunne 
håndhæve lovene mod vold i hjemmet effektivt. Bed om at de lokale kirker må rejse sig med én stemme mod vold i 
hjemmet. 

Klimaforandringer  
Øerne i Stillehavet er ekstremt sårbare overfor klimaforandringer. Indflydelsen af klimaforandringer omfatter tab af 
kystområder, cykloner og tørke, tab af afgrøder og tab af koralrev og fisk. Bed venligst om at vi må tage os godt af 
den jord, som Gud har givet os. Bed om at politiske ledere må lave modige ændringer for at hjælpe med at helbrede 
vores planet. Bed for dem i Stillehavet, hvis liv er påvirket af denne sørgelige forandring. 

Forsoning 
Bed for forsoning for de oprindelige folk i Australien og New Zealand. Disse oprindelige folk har gennem 
generationer lidt under traumer og langvarig nedværdigelse. De er i langt højere grad i risiko for at lide af akutte 
helbredsproblemer, blive ofre for vold og blive fængslet. Bed om at kirken må gå foran i denne forsoning. 

Sikkerhed 
Bed for den regionale sikkerhed i Stillehavet. Der er en bekymrende spænding mellem Australien og Kina. Der er 
bekymring over en militær tilstedeværelse i området, som både påvirker handel og national sikkerhed. 

Fred 
Bed for det etiske politiske lederskab, som afviser korruption og embedsmisbrug. Bed for politisk ytringsfrihed uden 
vold. Bed om at lederne må vælge retfærdighed frem for magt og stammetilhørsforhold. Forfærdelig vold og 
blodsudgydelse markerede valget i Papua Ny Guinea i år. Bed for mere fredelig regeringsførelse i fremtiden. 

 

Fejring af det sejrrige liv i praksis 
Vi takker for den frodige høst af fødevarer fra BWP´s ”Håbets frø”-haveprojekter på Fiji. Kvinder blev trænet i 
havebrug og lærte at plante køkkenhaver rundt om deres hjem. Dette projekt har haft en utrolig indflydelse med 
høsten fra haven, som skaffede mad til familier, kirker og i samfundet. Projektet har også skaffet en aktivitet som 
støtter mental sundhed, styrker familiieforhold og skaber muligheder for evangelisation. 
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Baptistkvindernes Union i Africa (BWUA) 
Forbinder kvinder i 37 lande 

Bed 
Uddannelsesmæssig lighed  
Analfabetismen blandt unge piger i Afrika er høj. Bed for afskaffelse af kønsbaseret diskrimination i skolerne, så piger 
får lige adgang til uddannelses- og erhvervsmuligheder. 

 

Kønsbaseret vold 
Bed for et stop for kønslig lemlæstelse og andre voldshandlinger, som påvirker unge pigers sundhed. Bed for en ende 
på børneægteskaber, incest og voldtægt. Bed om ressourcer til at støtte ofrene, når de står overfor fysiske, 
følelsesmæssige og mentale konsekvenser af voldsbaserede traumer. 

 

Fred 
Mange områder i hele regionen er fortsat ramt af politisk og økonomisk uro. Bed for en fredelig valgproces, når mange 
lande i Afrika afholder valg. Bed for politisk stabilitet, så landene kan opleve økonomisk vækst og bæredygtighed. Bed 
om retfærdige ledere i regeringen, så de kan kæmpe imod korruption. Bed for en ende på terrorisme og væbnede 
grupper, der truer freden. 

 

Mission og evangelisation 
Bed om at kvinder må have et lidenskabeligt engagment i mission og evangelisering. Bed om muligheder for at nå ud 
til de fortabte og bringe dem tilbage, der har mistet deres fokus på Gud.  

 

Ledelse i BWUA  
Bed om, at kvinderne må få mulighed for at løfte Guds riges arbejde i hele Afrika. Vi beder også specifikt om Herrens 
nåde, visdom og beskyttelse for de nye ledere af den kontinentale union, når de begynder deres femårige 
tjenesteperioder.  

 

Fejring af det sejrrige liv i praksis 
Vi priser Gud for muligheden for at samles den 14.-17.august på Ricks Institute i Liberia, til den 14. BWUA 
Kontinentale Konference. Tilbudt hvert femte år, er det altid opmuntrende at se baptistkvinder fra hele kontinentet 
fejre både vores mangfoldighed og enhed gennem denne særlige tid med bøn, fællesskab, tilbedelse og træning 
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BAPTIST WOMEN’S UNION OF LATIN AMERICA (UFBAL) 

Bed 
Udfordringer 
Mange lider på hele kontinentet på grund af samfundsmæssige udfordringer såsom politisk og økonomisk korruption, 
trafficking og fattigdom. Bed for vores kvinder, når de forsøger at være stemmer i det offentlige rum og forsvare folk 
i nød. 

 

Missionskald 
Vi har samlet de økonomiske midler til at støtte en latinamerikansk missionær til at arbejde med kvinder i Indien. Bed 
om, at Gud vil udvælge en kvinde til at besvare dette kald og give vores ledere dømmekraft i udvælgelsesprocessen. 

 

Arbejde med kritiske graviditeter  
Vores kommunikationscenter i Argentina modtager hundredvis af opkald fra kvinder, der står i uønskede 
graviditeter, og sætter dem i forbindelse med lokale støttemuligheder. Bed for ressourcer til at etablere lignende 
centre i alle latinamerikanske lande. 

 

Arbejdet med oprindelige befolkningsgrupper 
Bed om muligheder for at opbygge relationer og dele evangeliets håb med indfødte kvinder og børn. 

 

UFBAL’s Ledelse  
Bed for valget af ledelse for den næste femårige periode og for Herrens visdom og støtte, mens de udvikler deres 
strategiske mål.  

 

FEJRING AF DET SEJRRIGE LIV I PRAKSIS 
Vi støtter i øjeblikket 37 projekter på tværs af kontinentet, herunder facilitering af vores gratis 24-timers krisecenter, 
der er åbent døgnet rundt. Her har vi en Hotline for kvinder, der kæmper med en uønsket graviditet. Som følge af 
denne ressource har kvinderne modtaget den nødvendige støtte under deres graviditet, og 243 sunde børn er blevet 
budt velkommen til verden.  
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CARIBBEAN BAPTIST WOMEN’S UNION (CBWU) 
Bed 

Bryd voldens cyklus 
Vold i hjemmet mod kvinder og børn er stigende. Bed for kvinder, der er ofre for psykisk og verbal vold, og som lever 
med fysisk og seksuelt misbrug. Bed for stærke ægteskaber, hvor kærlighed og respekt udvikles og opretholdes 
mellem ægtefæller. 

 

Vækkelse 
Bed om, at Gud vil sende en stor vækkelse blandt de unge på vores øer - at de vil blive frelst og leve et sejrrigt liv 
med Jesus. Bed om, at Guds fred forbliver forankret i os, så vi kan være stærke i troen og stole på Guds ord, selv i 
tider med modgang. 

 

Kommende ledere og præster 
Bed for at mænd og kvinder vil acceptere Guds kald og lade sig uddanne til præster og ledere. Bed om, at præster og 
kirkeledere vil være i stand til at navigere i de udfordringer, som COVID har medført. Bed for en åndelig fornyelse af 
kirken post-COVID. 

 

Lande ødelagt af naturkatastrofer (Haiti/St. Andres/St. Vincent) 
Økonomierne i Haiti, San Andres og St. Vincent og Grenadinerne er blevet ødelagt af naturkatastrofer. Bed for 
genopretning af de sundhedsmæssige, sociale og politiske systemer i disse lande. Børns uddannelse er også berørt, 
og mange har stadig ikke adgang til internet. Bed også om fred og stabilitet i Haiti, så landet kan vende tilbage til 
normale forhold. 

 

COVID-19-pandemien 
Bed for de mange mennesker, der stadig lider under COVID-relaterede sygdomme. Løft dem op, der kæmper med 
lunge- og hjertesygdomme, samt depression og andre udfordringer, der skyldes eftervirkningerne af COVID-19. 

 

FEJRING AF DET SEJRRIGE LIV I PRAKSIS 
Vi giver Gud pris og tak for at have tilladt CBWU at gennemføre en rebranding af organisationen. Vi har nu et nyt 
logo, brevpapir og reviderede vedtægter på tre sprog (engelsk, spansk og fransk). Vi giver også Gud tak for 
udviklingen af et krisecenter for kvinder og børn på Jamaica, det første af sin art på øen. 
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EUROPEAN BAPTIST WOMEN UNITED (EBWU) 
Bed 

Virkningerne af politisk ustabilitet og krig 
Folk lider under den politiske ustabilitet i lande som Hviderusland og Libanon, krigens ødelæggelser i Ukraine og de 
langsigtede konsekvenser af krige i Irak, Syrien og Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Antallet af fordrevne og 
flygtninge stiger - med mere end 12 millioner fordrevne alene fra Ukraine. Familier er brudt sammen. Trafficking er 
et stigende problem. Folk sørger.  

Bed om fred, genoprettelse og modstandsdygtighed og om muligheder for som troende mennesker at imødekomme 
de mange behov omkring os. 

Kirkens engagement 
På grund af pandemien er mange kristne gået over til virtuelle gudstjenester eller har helt afbrudt forbindelsen til 
kirken. Selv om sundhedsforholdene er blevet bedre, er mange ikke vendt tilbage som aktive i kirkerne, især i Vest- 
og Centraleuropa. 

Bed om, at de vil genoptage kontakten med deres menigheder og igen opleve glæden ved fællesskab. 

Klimaændringer 
EBWU-landene oplever virkningerne af klimaforandringerne. Temperaturerne stiger, antallet af oversvømmelser 
stiger, og kystlinjerne trækker sig tilbage. Bed om, at kristne vil være gode forvaltere af skaberværket og tage skridt til 
positivt at påvirke vores planet. 

Vold i hjemmet 
Vold i hjemmet fortsætter med at stige i hele vores region - både udenfor og indenfor kirkerne. Bed om en 
forandring i tankegange og for lovændringer. Bed for alle dem, der leder initiativer til at hjælpe truede kvinder og 
børn, og bed for fred og for heling for ofre for vold i hjemmet. 

Centralasien 
Vores brødre og søstre i Centralasien har en særlig plads i vores hjerter, men de står over for mange udfordringer. 
Bed om større religionsfrihed i regionen og mulighed for at bygge en bro af støtte mellem dem og andre EBWU-
lande. 

FEJRING AF DET SEJRRIGE LIV I PRAKSIS 
Vi priser Gud for muligheden for at organisere og tilbyde en kvindekonference med temaet "For Such a Time as This" 
i Beograd, Serbien, i oktober 2022 

Det er første mulighed for at mødes fysisk siden pandemiens begyndelse. Vi takker også for trofastheden hos kvinder 
i Ukraine og nabolandene, som har slået sig sammen for at lave mad, åbne deres hjem og yde omsorg og støtte til 
dem, der er tvunget til at flygte fra deres hjem. 
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Praktisk vedrørende Bededagen: 

Skriv gerne til Margith Sprotte på margith@sprotte.dk hvis I arrangerer bededag i jeres menighed eller 
distrikt, så det kan annonceres på hjemmesiden. 

Bidrag indsamlet på Bededagen sendes til Kvindenetværkets kasserer på:  

konto nr.  3219 3208031953 eller på MobilePay 56954 mrk. Bededagskollekt og afregnes inden 1/12-22. 

 

Send gerne billeder og en lille omtale af jeres Bededag til Kvindenet på susanne@broholmandersen.dk 
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