
 Til mottakere av Kvinnenes internasjonale bønnedags program!      

Takk
En stor takk til alle dere som har arrangert kvinnenes internasjonale bønnedag 
der du bor.
 
Dette er en viktig dag for det felles kirkelige fellesskapet i Norge, samtidig som 
vi ber sammen med hele resten av verden den første fredagen i mars hvert år.
Vi er alle bundet sammen som bedende kvinner på tross av landegrenser, språk, kultur.
 
Nytt av året
Vedlagt dette brevet følger 1 eks av utdelingsagendaen, 1 eks av agendaen for de som skal lede møtet 
og som en ressurs for den lokale komite og 1 A4 plakat som det kan skrives rett på. 
Andre ressurser som er knyttet til dagen vil dere finne på vår nye hjemmeside:
https://norgeskristnerad.no/kvinnenes-internasjonale-bonnedag/materiell-2022
Her ligger også utskiftbare plakater og en enkel PowerPoint om Taiwan. Alt til fri benyttelse.
 
Ønsker dere flere utdelingsagendaer? 
Det ligger kopieringsmaler på nettsiden vår som lett kan brukes til å kopiere det ønskede antall. Hvis 
det er vanskelig med kopieringsmuligheter, ta kontakt med Norges Kristne Råd på tlf: 23 08 13 00   / 
epost :kib@nkr.no. De sender dere det ønskede antall agendaer gratis.
 
Endringer:
Har dere skiftet kontaktperson eller endret adresse, ber vi om at dere sender endring til epost: Kib@
norkr.no eller SMS til 41046934.
 
Del:
Vi ønsker å få en oversikt over hvor dagen arrangeres, så vi ber dere om å registrere deres arrange-
ment på vår hjemmeside. Bruk gjerne lokale menighetsblader, ulike nettsider og Facebook og lokal 
presse til å synliggjøre arrangementet deres. Hva med å invitere lokal presse til å skrive om årets 
arrangement?
 
Årets innsamlingsprosjekt:
Årets prosjekt fra Bønnedagskomiteen på Taiwan er integreringsarbeid blant kvinner som er immi-
granter og gi de mulighet til å utvikle seg og sin familie i et nytt land.
Et annet prosjekt er arbeid for single foreldres mulighet for utdanning, hjelp til en god mor barn rela-
sjon i en krevende tid i forhold til økonomi og arbeid m.m.
Ester prosjektet i Kamerun som hjelper unge sårbare kvinner i ulike situasjoner.
 
Årets kollekt:
kan sendes til kontonummer: 3000.16.16869 eller vipps nummer:774718
Skriv gjerne hvor møtet er blitt arrangert.

Den nasjonale komiteen ønsker gjerne ris og ros fra dere. Send oss gjerne tilbakemeldinger til kib@
norkr.no.
 
Med ønske om gode og fellesskapsstyrkende arrangement den 3.mars 2023.
 
                                       Hilsen Nasjonal komiteen i Norge
                  Elisabeth Stray (Baptistsamfunnet), Solveig Skaara( Metodistkirken), 

Anne Bente Paulsen( Frelsesarmeen). Anne Rigmor Stock Evje( Den katolske kirke), 
Tone Moseid( Frikirken), Anne Lill Lia ( Den norske kirke), Ingrid Erlandsen ( Pinsebevegelsen),

Inger Marie A. Oppegård( Lærerens Misjonsforbund),leder.


