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Vi er alle blevet

sat fri

”Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til de fattige, for at udråbe
frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed”
Luk. 4, 18

Aktiv Mission arbejder for
• at gøre værdifulde mennesker til
bevidste efterfølgere af Jesus Kristus.
Dette gøres ved at
• styrke missionale menigheder,
bevægelser og deres ledere.
• fremme læring på tværs af grænser,
nationale og kirkelige.
• støtte nytænkende kristne initiativer.
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de arabiske lande, Indien, Polen og
Rusland.
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Jesus blev sendt til jorden for at sætte os fri, men
hvad vil det egentligt sige at være fri?
Vi i Danmark kan nemt tage vores frihed for givet,
men frihed er i flere af Aktiv Missions projekter noget, der kæmpes for, og som fejres, når den er nået.

oplevet at få en frihed selv i fængslet, fordi de har
mødt Jesus.
Selvom vi måske ikke altid oplever en fysisk frihed,
er vi i vores møde med Jesus blevet lovet en evig
frihed, som kun Han kan give.

I dette nummer af Aktiv Mission fortæller Vibeke
Førrisdahl, hvordan polakkerne gennem gospel
er kommet tættere på Gud. I Rusland, hvor det
kristne band Drusjki spiller, oplever narkomaner
på afvænning i rehabiliteringscentrene at blive
sat fri fra deres misbrug, fordi de har mødt Jesus.
I Iran kæmper den kristne radiostation SAT-7 for
at støtte landets mange narkomaner i at få et
bedre liv.

Selv i de svære situationer må vi huske på, at intet
er umuligt for Gud. Han sendte Jesus for at sætte
os fri, og det er gode nyheder.

I bladet kan du også læse en række små historier
fra nogle af de indiske fængsler, hvor Aktiv Missions
partner ASSI arbejder. Her har nogle af fangerne
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Før var vi

slaver

Hvordan får man et tættere og mere inderligt forhold
til Jesus, samtidig med at man styrker sammenhørigheden med andre? Gospelfestivallen 7xGospel i Krakow er
et godt bud.
Af Vibeke Førrisdahl, Projektkoordinator, Aktiv Mission
Hvert år i oktober måned mødes omkring 300 mennesker fra
hele Polen i Krakow, den tidligere polske hovedstad, for at synge
gospel sammen. I ti dage øves der intenst og til sidst kulminerer alle anstrengelserne i en stor fælles koncert. Arrangementet
hedder 7xGospel og ledes af danske Lea Kjeldsen fra Krakow
Gospel Association, som støttes af Aktiv Mission.
Jeg var med på festivallen, som repræsentant for Aktiv Mission
de sidste to dage og deltog i den afsluttende koncert for at få
en fornemmelse af, hvad det er, som gør gospel til en ganske
særlig måde at møde Gud på.
Jeg har tidligere sunget gospel i Danmark, men festivallen
her var anderledes end noget, jeg tidligere har været med
til. Mange af deltagerne havde været med mange gange,
og gensynsglæden var stor. Det føltes nærmest som en stor
fætter-kusine-fest. Samtidig var der plads til alle uanset alder
og baggrund. Lea Kjeldsen blev betragtet som ’Gospel Mama,’
det var hende, der trak i trådene bag kulissen og var med til at
gøre det store arrangement til en succes.

Foto: Sanny Kjeldsen

Sangene havde en særlig energi. Til korprøverne dagen før den
store koncert nåede pianisten knapt at slå de tre første toner
an, før hele salen var oppe af stolene og klappede rytmisk til
sangen. Jeg prøvede at følge med, så godt jeg kunne, hvilket
ikke var nogen let opgave.
Deltagerne var delt i korstemmerne sopran, alt og tenor, og
rummet fyldtes af en ufattelig energi og sangglæde, da de foldede sig ud i tre. ”Hvis du ikke er forpustet efter at have sunget
gospel, så har du ikke lovsunget Gud,” blev der, halvt i sjov, sagt
fra scenen. Det var der ingen fare for her!
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Når vi synger, virker det som bøn,
bare dobbelt så kraftfuldt.”

Gospelkoret er deres samlingspunkt

Da jeg havde fået vejret efter den hæsblæsende korprøve, faldt
jeg i snak med Natalia og Katalyna på 20 år. De to piger er
begge kommet i det samme kor, siden de gik i gymnasiet. I
koret kommer også syv andre fra deres gamle gymnasieklasse.
Pigerne var enige om, at de kan takke koret for, at de stadig ses.
Og koret har ikke kun givet dem sammenhold, det har også
bragt dem tættere på Gud: ”I starten var der ikke så meget
fokus på Gud, når vi øvede, men nu beder vi også sammen,”
fortæller Natalia og fortsætter: ”Når vi synger, virker det som
bøn, bare dobbelt så kraftfuldt.”
Natalia og Katalyna har deltaget i flere af de workshops, som
Music Gospel Association har arrangeret. ”Når vi lærer nye
sange, er korlederne gode til at fortælle, hvad sangene betyder,
og det gør, at jeg bliver styrket i min tro,” forklarer Natalia og
fortsætter: ”Når vi har øvet, er mit hjerte helt friskt. Det føles,
som om jeg har været væk fra Gud og finder tilbage til ham
igen.”

Natalia og Katalyna, 20 år, har sunget i samme kor i fire år.

Natalia og Katalyna fortalte mig også, at de har et stærkt
ønske om at dele gospel med andre: ”Vi tager rundt og giver
koncerter ikke kun i katolske kirker, men også til bryllups- og
firmafester. For nylig var vi til en konference for læger. Det var
en meget stærk og grænseoverskridende oplevelse at dele
vores tro med dem gennem vores sange. Det satte ild i mit
hjerte og min sjæl, og det takker jeg Gud for. Det får mig til at
se, at alt har en mening,” fortæller Katalyna.
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Deltagerne fortæller
”Jeg går herfra med en indre fred”

Gospelmusik skaber forandring

”Jeg var med for 10 år siden og havde en helt fantastisk oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Nu er jeg
her endelig igen, jeg har nydt at være i fællesskab
med andre men mest af alt med Jesus. Jeg græd
under koncerten, fordi jeg var så overvældet af Guds
nærvær. Jeg går herfra med en indre fred.”

”Vi har startet det første gospelkor i
Hviderusland. Her på festivallen har vi
lært en masse nye sange og er blevet
fyldt med gospelglæde, som vi vil tage
med tilbage til vores kor. Vi tror på, at
gospelmusikken kan være med til at
skabe forandringer i Hviderusland,
fordi man gennem musikken og teksterne bliver berørt af Gud.”

Iga 31 år fra Krakow

Darya 27 år og Vitali 33 år,
begge fra Hviderusland

Stærkere tilbedelse og nye venner
”Jeg har ikke været med før og havde meget høje
forventninger, men er overraskende nok ikke blevet skuffet. Gennem festivallen kan jeg mærke, at
min tilbedelse er blevet stærkere. Den undervisning, vi har fået gennem sangteksterne, har gjort
stort indtryk på mig. Vores fælles oplevelser har
givet os mulighed for at dele erfaringer, og det
har givet mig nye venner.”
Pawel 28 år fra Krakow
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Du kan se flere billeder fra koncerten her:
https://www.facebook.com/7xGospel

føler vi os unge igen. Der er noget særligt ved lovsangen. Det
er nok Helligånden,” afslutter Stafi.

Vi var også slaver
Maidalina, Anja
og Stafi er kun
lige begyndt at
lære gospel.

Når vi synger, føler vi os unge igen

’Musik uden Grænser,’ er en ny mulighed for at synge gospel,
som Krakow Gospel Association er begyndt at tilbyde. Koret er
specielt rettet mod de 50 – 60 årige. På festivallen havde koret
deres egen workshop, og den sidste dag deltog de i den store
koncert. Lige inden koncerten mødte jeg Maidalina, Anja og
Stafi, som synger i koret. De er alle tre lige begyndt at synge gospel og synes, det er noget særligt at synge sammen. De er glade
for, at der er et tilbud til deres aldersklasse, for de er lidt usikre
på, om de ville kunne følge med de helt unge i et blandet kor.
Stafi fandt koret via internettet og meldte sig til en prøvegang,
fordi hun gerne ville prise Gud sammen med andre. ”Vi er kun
lige begyndt på at lære gospel, men jeg ønsker bare at lære
mere og mere, også selvom det nogle gange går lidt hurtigt,”
supplerer Maidalina.
De tre kvinder er katolikker og glade for deres kirker, men i
gospelmusikken har de fundet noget dybere: ”Når vi synger,

Da vi skulle have generalprøve, fortalte korlederen Brian Fentress,
at gospel historisk hænger tæt sammen med det håb om frihed
som slaverne klyngede sig til under det hårde arbejde og de
dårlige sociale vilkår i det sydlige USA i 1800 tallet. For ham var
det et særlig stærkt budskab, fordi han selv er sort amerikaner,
hvis forfædre kom til landet, som slaver.
Da han fortalte denne historie, udbrød en af de polske sangere
fra koret: ”Vi var også slaver.” Udbruddet gjorde stort indtryk på
resten af deltagerne, for polakkerne bærer også på en ’slave’ historie fra 2. Verdenskrig. Brian svarede, at det sikkert var derfor,
at gospel har en særlig betydning i Polen. Der er en historisk
forståelse for det at værdsætte håbet og friheden, og en overbevisning om at den kun kan findes i troen på Jesus og kan
udtrykkes gennem sang.
Det var fantastisk at opleve, hvad det betyder, når man i en
hel uge sætter fokus på at tilbede Gud. Jeg følte mig meget
privilegeret over at kunne betragte denne fortælling fra salen,
og jeg og flere andre fældede en tåre til koncerten.
Flere af korsangerne havde ikke et personligt forhold til troen,
inden de kom, men de gik fra festivallen med en oplevelse af at
have mødt en kærlig og nærværende Gud, og alle, der overværede den afsluttende koncert, blev inviteret ind i dette møde.

DE ARABISKE LANDE
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Kristent fjernsyn

hjalp mig ud af stofmisbruget

Iran har en trist verdensrekord, for ifølge FN er hele 1,2
millioner iranere afhængige af illegale stoﬀer. Shahab
var en af dem, men hans liv kom på ret køl, efter at han
mødte den kristne Radio og TV station SAT-7.
Da Shabab var en ung mand, var han god til sport og levede et
roligt liv. Alligevel satte han spørgsmålstegn ved meningen med
livet. Hvorfor var han født? Hvad skulle han stille op med sin tilværelse? Han begyndte at tilbringe tid med nye venner og eksperimentere med stoffer for at undslippe de deprimerende tanker.
Snart blev Shababs liv domineret af stofafhængighed, men stofferne gav ham ikke de svar, som han ledte efter. Heldigvis fandt
Shabab et afvænningscenter, hvor han blev stoffri. Centret var
også det første sted, hvor han fik mulighed for at læse i Biblen.
Shabab fik interesse for Jesus og begyndte at se de kristne fjernsynsprogrammer på SAT-7 PARS, der forsøger at hjælpe unge
iranere ud af misbruget ved hjælp af budskaber fra Biblen.

Bibelmøder over Skype

Shabab samlede også mod til at ringe til SAT-7s publikumskontakt, der hjalp ham til at deltage i Bibel- studiemøder over Skype.
Kort efter besluttede han sig for at blive kristen. Herefter begyndte hans kamp for at komme til at praktisere sin nye religion.
Først ville Shahab skaffe sig en kopi af Biblen. Der er ikke
mange kopier i Iran, men Shabab fandt en elektronisk version,
som han studerede, indtil han modtog online trusler fra de
iranske myndigheder. Nu må han nøjes med at læse bibelvers

på fjernsynsskærmen og skrive dem ned i sin egen notesbog,
når han ser SAT-7 PARS.

Afvist i en kirke

Shabab ville gerne møde andre kristne, så han opsøgte en
armensk kirke i sin hjemby. Der er meget få kristne kirker i Iran,
men de kristne armeniere har boet i landet i århundreder og
har lov til at holde gudstjenester på deres eget sprog. Shabab
mødte op og hilste dem med ordene: ”Jeg er kristen, luk mig
venligst ind.” Men den armenske menighed måtte sende ham
bort af angst for afstraffelse fra myndighederne, hvis de lod en
perser deltage i en kristen gudstjeneste.

Nu er SAT-7 Shahabs kirke

Men myndighedernes forfølgelse af kristne forhindrer ikke
Shabab at bede hjemme. Fordi han hverken har en Bibel eller
kan gå til gudstjenester, anser Shahab SAT-7 PARS for at være
sin kirke. Han er fuld af taknemmelig over sit nye liv, langt væk
fra de stoffer, som var ved at ødelægge det.

Stoﬀer i Iran

UNODC (FN’s organ for Narkotika og Kriminalitet) anslår, at 1,2 millioner iranere er
afhængige af stoffer, hvilket svarer til 2,2 procent af befolkningen. Irans naboland,
Afghanistan, er verdens største producent af opium. Det medfører store mængder
billig heroin i Iran. Da alkohol samtidig er forbudt i den islamiske stat, og 28 procent
af alle unge er arbejdsløse, har det givet grobund for landets narkokrise.
Kilde: The Economist / UNODC

RUSLAND
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Tilbage til

Livet

I Rusland er stofmisbrug årsag til mange forfærdelige
skæbner. Heldigvis er der lys og musik for enden af tunnelen, for dem der ønsker at slippe væk.
Af: Lucy Alekseeva, projektkoordinator for Drusjki.
Drusjki betyder ’venner,’ og det er netop, hvad det kristne band
er, for mange tidligere narkomaner. Et af de steder, hvor Drusjki
hjælper og støtter, er i kristne rehabiliteringscentre. Her tilbydes
tidligere narkomaner et fællesskab og ny mening med livet.

Præstens historie

På rehabiliteringscentret ’Morning Glory’ arbejder Drusjki tæt
sammen med centrets leder Svetlana Vorovna. Centret hjælper hver dag 17 narkomaner med at få et meningsfuldt liv
uden stoffer. Sammen med Drusjki afholder Svetlana Vorovna
gudstjenester med musik og vidnesbyrd for at give de tidligere
narkomaner nyt mod på livet gennem Kristus.
Svetlana har gode forudsætninger for at forstå de problemer,
som centrets patienter tumler med. Hun startede selv sin
karriere på centeret som patient, nedbrudt af stoffer og af de
personlige tragedier, som følger med.

Far døde af kræft

Det hele begyndte, da Svetlanas far døde af kræft. Dengang
var hun 14 år gammel og levede en tryg tilværelse med sine
forældre og sin bedstemor. Svetlana havde planer om at læse
videre på universitetet, men efter sin fars død måtte hun ud-

sætte sine studier og i stedet tage et frisørkursus, så hun hurtigt
kunne hjælpe til med at forsørge familien.

Et skæbnesvangert ægteskab

I jobbet som frisør mødte hun Oleg, som hun forelskede sig
i og senere blev gift med. ”Vi havde et godt ægteskab, for vi
elskede virkelig hinanden,” fortæller Svetlana.
Men der var noget ved Oleg, som Svetlana var mindre glad for. ”Da
vi havde været gift en tid, opdagede jeg, at han af og til sniffede
heroin for at slappe af efter arbejdet.” Som tiden gik, blev Olegs
misbrug voldsommere, og da Svetlana bad ham om at stoppe,
kom det til et voldsomt skænderi mellem de to ægtefæller.
”Han forsøgte at overtale mig til at prøve selv, så vi kunne nyde
rusen sammen. Til sidst sagde jeg ja, og han gav mig mit første
skud. Det var skæbnesvangert, for jeg var vild med den effekt
det gav,” erindrer Svetlana.
Halvandet år senere døde Oleg af en overdosis. Svetlana, som
på det tidspunkt var højgravid, fandt ham død i sin seng med

Drusjki spiller i syv rehabiliteringscentre i og omkring
Sankt Petersborg og i 10-15 centre i andre russiske byer.
Du kan læse mere om Drusjki og få en smagsprøve
på deres musik på hjemmesiden www.drusjki.ru
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Det gør mig lykkelig at se halvdøde
mennesker blive genfødt. Gud er fantastisk.

en nål ved siden af sig. Kort efter fødte Svetlana deres fælles søn,
men på grund af forældrenes misbrug døde det nyfødte barn
kort efter fødslen af en hjertesygdom. ”Herefter kastede jeg mig
endnu dybere ud i misbruget for at dæmpe min smerte. I fire år
forsøgte jeg at begå selvmord med stoffer,” fortæller Svetlana.

Morning Glory

Svetlanas bedstemor bad for sit stakkels barnebarn, og en dag
blev hendes bønner hørt. ”Jesus fandt mig og satte mig fri fra min
stofafhængighed og al min sorg og smerte,” fortæller Svetlana.
Hendes bedstemor gav hende en kristen avis, og her læste hun en
annonce om rehabiliteringscenteret Morning Glory. ”Da jeg kom
vejede jeg 42 kilo og havde leverbetændelse,” husker Svetlana.
Først gennemgik Svetlana centrets et-årige rehabiliteringsprogram. Her mødte hun Gud, blandt andet gennem Drusjkis
musik og de koncerter og gudstjenester, de afholdt på centret.
Da året var omme, var Svetlana helbredt og drog hjem til sin
familie. Men efter to måneder vendte hun tilbage til centret.
Hun følte sig kaldet til at hjælpe andre i samme situation som
hun selv. Først blev hun medhjælper og i dag flere år senere, er
det hende, som leder arbejdet med at bringe patienterne væk
fra misbruget og tættere på Jesus.

Drusjki er en hjælp

En af hendes nærmeste samarbejdspartnere er Drusjki. ”Drusjki
kommer ofte ud til os til gudstjenester og koncerter, og de

senere år har de også holdt seminarer for frivillige omkring,
hvordan man forhindrer misbrug. Det er en stor hjælp for os
her på centret, og vi takker Gud for deres hjælp og for dem,
som hjælper dem.”
“Jeg er meget tilfreds med mit liv. Jeg har fundet mit kald med
at hjælpe kvinder fri af alkohol og stoffer. Det gør mig lykkelig
at se halvdøde mennesker blive genfødt. Gud er fantastisk,”
afslutter Svetlana.
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Bag tremmer
Aktiv Mission støtter arbejdet med at sprede Guds ord i
indiske fængsler. Det foregår blandt andet gennem syprojekter for kvindelige indsatte.
Aktiv Missions partner, den indiske kirkeplanter-organisation
ASSI, har startet et sy-projekt for kvindelige indsatte i indiske

fængsler. Projektet er en del af ASSIs ’adgangsarbejde,’ hvor
organisationens frivillige hjælper kvinderne med deres problemer og derigennem opnår en tillidsfuld relation, som kan
danne grundlag for at dele Biblens ord.
Her kan du læse om nogle af kvinderne, og hvordan mødet
med Jesus har ændret deres liv.

Tilbage til Gud

Hiramani har en dom for våbensmugling og har afsonet otte
år i et kvindefængsel. Hun er opvokset som katolik, men er gift
med en hindu og har to børn. Hiramani deltog i sy-kurset og
klarede sig så godt, at hun også kunne hjælpe andre fanger
med at lære af sy. “ASSI hjælper os med at lære at sy, det vil
også hjælpe os i fremtiden,” siger hun.
Men ASSI gør mere end det. De giver blandt andet andagtstekster til de indsatte, når de kommer i fængslet. En dag
fik Hiramani en andagtstekst, som fortalte om skabelsen og
dens betydning, om Guds kærlighed og om Biblen. Hun læste
det med stor interesse, og da de så det, delte ASSIs frivillige
budskabet om Jesus med hende og opmuntrede hende til at
bede. Da begyndte hun at stole på Gud.
På et tidspunkt blev Hiramani syg. Da bad Aktiv Missions
partner for hende, og snart blev hun rask igen. Hiramani
har fået et lysere og gladere liv, efter at hun har igen har
mødt Jesus.

INDIEN

Nu lærer hun sine børn om Jesus

Simis mand døde, da hun var helt ung. Alene med to små
børn havde hun svært ved at finde noget at leve af, og derfor
begyndte hun at sælge havskildpadder. Men det er forbudt i
Indien, og derfor kom Simi i fængsel. Simi var ikke interesseret
i sy-kurset. Hun var alt for ked af det, som var hændt hende.
ASSIs frivillige begyndte derfor at besøge hende for at snakke
med hende. I begyndelsen havde hun svært ved at åbne op
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og udtrykke sine følelser, men de frivillige blev ved med at
komme på besøg. En dag fandt Simi ud af, at de var kristne,
og da hun i forvejen havde hørt om Jesus, fik den information
hende til at begynde at åbne op. Snart fik ASSIs folk mulighed
for at bede for hende og opmuntrede også hende til at bede.
Hun begyndte at bede og at læse i Biblen, og langsomt fik hun
det bedre.
Hendes medfanger tog afstand fra hende, men hun gav ikke
op. Da det blev jul, holdt ASSI et julearrangement i fængslet. De
fortalte om Jesu fødsel og delte små julegaver ud. I slutningen
af programmet bad Simi om en særlig bøn, og det fik hun. Kort
efter blev hun løsladt, og efterfølgende er hendes tro blevet
ved med at vokse. Nu fortæller hun også sine børn om Jesus.

Beskyldt for mord

Jaddu Rani er gift og har tre børn. Hendes mand er død, og før
hun kom i fængsel, levede hun af at sy. Men da hendes søns kone
brændte Ihjel, blev hun beskyldt for at stå bag dødsfaldet og blev
sat i fængsel.
Hun har været god til at hjælpe de andre indsatte med at lære at
klippe og sy. Hun har problemer med sine øjne, men ASSIs frivillige
hjælper hende også med det problem. De har talt med hende om
Jesus, og hun viser nogen interesse for at få mere at vide. ASSIs frivillige håber og beder til, at Gud vil hjælpe Jaddu Rani til et bedre liv.
Simi (th.) solgte ulovlige havskildpadder for at tjene til dagen og vejen
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Mere om

		fængselsprojektet
Syprojektet startede i 2009. Det er
et seks måneders kursus, hvor 1620 kvinder lærer at tage mål, klippe
og sy tøj. Fra i år er kvinderne også
begyndt at lære at sy tasker, punge
og pudebetræk.
Nogle af de kvinder, som ikke er
interesserede i syning, er begyndt at
få undervisning i klassisk indisk sang
og musik.
Målet er at give kvinderne et mål
med tilværelsen og en mulighed for
at brødføde sig selv, når de kommer
ud. Samtidig er sociale tiltag en del
af ASSIs måde at skabe den tillid og
kontakt, der skal til for at kunne dele
evangeliet med kvinderne.

INDIEN
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Kom med til Indien

og se kirken vokse!
den store kirkevækst i Indien eller har lyst til at komme med på
turen i februar. Der vil blive serveret frokost til mødet.

Om rejsen

På rejsen til Indien skal vi besøge husmenigheder og læringscentre og møde nogle af de præster, som hver dag udbreder
Guds ord, og som skaber nye menigheder ved at møde de
lokale ansigt til ansigt.
Vi anbefaler, at I tager to af sted fra din kirke, så I kan dele jeres
indtryk fra turen og være to til at tage jeres oplevelser med hjem.
I februar 2014 har du mulighed for at komme med til
Indien og opleve nogle af de fantastiske resultater Aktiv Missions indiske samarbejdspartner Asian Sahyogi
Sanstha (ASSI) har haft med deres arbejde for Guds rige.
D. 4.12 fra kl. 10-14 er der informationsmøde om turen i Frikirken
Hillerød, Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød
Ved mødet har vi den glæde at kunne præsentere dig for ASSIs
leder, den karismatiske Victor John, som vil fortælle, hvordan
organisationen er i stand til at omvende så utroligt mange
indere og få nye menigheder til at skyde op overalt. Victor
John vil også være med til at sætte forventningerne til, hvad
du og I som kirke vil kunne få ud af at komme med på turen.
Herudover vil der være praktiske informationer.
Mødet er åbent for alle, som er interesserede i at høre mere om

På den måde får I og jeres kirke mest ud af oplevelsen. Vi håber,
at besøget vil være med til at skabe en brand i jeres kirke for at
række ud til vores kristne brødre og søstre i Indien.
Turen er på den måde henvendt til jer, som har lyst til at støtte
op om arbejdet i fremtiden, enten gennem et kirkepartnerskab,
en kollekt indsamling eller ved at lave en kampagne i jeres nærområde, hvor I samler ind til ASSIs projekter.
Aktiv Mission planlægger hele turen. Prisen er endnu ikke fastsat, men regn med ca. 7000 kr. for alt eksklusiv kost.

Tilmelding til mødet senest 2.12.13 på Facebook
eller e-mail til Vibeke.forrisdahl@aktivmission.dk
Du er også er meget velkommen til at skrive,
hvis du har spørgsmål eller ringe på 39 61 20 12.
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Nyt fra

Aktiv Mission

Nyt på hjemmesiden

På Aktiv Missions hjemmeside finder du nu en eletronisk udgave af dette blad. Klikker du på menupunktet
’publikationer’, finder du dette års blade.

✗

Årsmøde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 16. marts. Denne
dag inviterer Aktiv Mission til årsmøde i Karlslunde
Strandkirke.
Mere information følger!

Giv et ’Like’

Er du på Facebook? Så gå ind og giv Aktiv Mission et ’Like,’
så kan du følge med i, hvad der sker i organisationen.
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Nu kan du give et bidrag via sms
Aktiv Mission har nu
mulighed for at
modtage donationer
via sms.
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Koster 100. kr. + alm sms takst
Aktiv Mission
Skt. Lukasvej 13 · 3400 Hellerup

Bed for:

At 7x Gospel får endnu flere
polakker til at opleve friheden
i mødet med Jesus.

At kristne fra Danmark vil forstå
vigtigheden af at støtte vores kristne
brødre og søstre verden over

At flere russiske narkomaner vil
fylde deres liv med Guds kærlighed
i stedet for stoffer.

Sådan støtter du Aktiv Mission
14.500 KRONERS REGLEN

BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 4130108121
BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på
gironummer: 60080852
BRUG BETALINGSSERVICE

AKTIV MISSION
– hjælp til liv

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv
Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert
halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores
arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for
dig og for Aktiv Mission.

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du
trække op til 14.500 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at give
et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.
BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af
Aktiv Missions samarbejdslande?
Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førrisdahl på 39 61 20 12
eller vibeke.forrisdahl@missioneast.org

Ring til Aktiv Mission og få
gratis vejledning.

BS-tilmeldingsblanket

Navn

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup
Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet

Beløb

Adresse
Postnr.

By

Overførsel

Pengeinstitut
Bankkonto reg. nr.

Kontonr.

Fra dato

CPR nr.

-

Støt Aktiv Mission

Dato

ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at
vide, at deres virke rækker
længere end deres egen
levetid. Derfor vælger de
at testamentere en pengegave til et godt formål. En
sådan gave har fremtiden i
sig, fordi den giver os mulighed for at dele evangeliet med endnu flere mennesker – også fremover.

Underskrift

100 kr.

300 kr.

600 kr.

Andet beløb

kr.

Hver måned

Hvert kvartal

Hvert halve år

Hvert år

Støt et bestemt land
Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer
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GIRO KVITTERING
INDBETALING
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RetuRneRes ved vaRig adResseændRing

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

PP

DANMARK

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Giro 6 00 80 852

Giro 6 00 80 852

Aktiv Mission

Aktiv Mission

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

HvOr BeHOveT er STØrST
LaND
ØNsKER IKKE TAKKEBREV

Kroner

Øre

.

.

AM-MAG-13-12

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S (11-13)DB 534-27924

+60080852<

.

.

Øre

,

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

Din hjælp
gi´r liv.
Tak!

Afrives inden betaling

Præstens klumme

Nytter bøn?
Af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, Christianskirken, Aarhus

Nytter det at bede? Det er der af og til mennesker, som
spørger mig om. Og undertiden spørger jeg også mig
selv om det.
Men spørgsmålet er forkert stillet. Bøn er en måde at
være sammen med sin Gud på. Man spørger jo heller
ikke: Nytter det at tale med min kone og mine børn? Bøn
handler ikke om nytte. Bøn handler om en relation.
Nogle morgener om ugen går jeg en tur i det sogn, hvor

jeg er præst. Jeg går og beder for de mennesker, der bor
lige dér, hvor jeg går. Det er en god måde at begynde dagen på. Og selv om jeg ikke kender alle i et stort bysogn,
så er jeg glad for at kunne bede for dem.
Der er løfter knyttet til bøn: ”Bed, og I skal få,” siger Jesus.
Men han siger ikke, hvad vi får. Bøn er altid givende for
den, der beder. Og Gud lytter og bevæges og giver, som
Han vil.

