BREVSKRIVNING

HUSK:

Nevn aldri Åpne dører eller
Women to Women
Kortet/brevet blir kanskje sensurert,
så ikke skriv noe som ikke kan leses av
andre.
IKKE send penger.
IKKE oppgi din e-postadresse,
adresse eller telefonnr. Skriv kun ditt

navn og at du er fra Norge.
Skriv kun navnet på personen du
skriver til på kortet- ikke adressen til
Åpne Dører.
Skriv aldri noe som kan oppfattes
negativt av myndighetene. Nevn
ikke landets ledere og skriv aldri noe
politisk. Unngå ord som f.eks islam,
sharia etc.

SPRÅK:

SEND KORT/BREV TIL:

Åpne Dører
c/o Women to Women
Tangen 11
4608 Kristiansand

Skriv på engelsk. Du finner eksempler på bibelvers på norsk og oversatt til engelsk nedenfor.
Norsk:

Engelsk:
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1.

2.
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4.
5.

6.

Velsignet er Herren dag etter dag! Gud er vår redning, han
bærer oss. Sal 68,20
Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han
frelser dem som har en knust ånd. Sal 34,19
For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd
og sier til deg : «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.» Jes 41,13
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så
dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.
Rom 15, 13
Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig
mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i
kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter!
Amen. Ef 3, 20-21
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for
dere. 1.Pet 5,7
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We praise you, Lord God! You treat us with kindness day
after day, and you rescue us. Ps. 68,19
The Lord is there to rescue all who are discouraged and
have given up hope Ps. 34,18
I am the Lord your God. I am holding your hand, so
don’t be afraid. I am here to help you. Is. 41,13
I pray that God, who gives hope, will bless you with
completed happiness and peace because of your faith.
And may the power of the Holy Spirit fill you with hope.
Rom. 15,13
His power at work in us can do far more than we dare
ask or imagine. Eph. 3,21
God cares for you, so turn all your worries over to him.
1 Pet. 5,7

