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De små børn

har en særlig plads hos Gud
Jesus tog et lille barn, stillede det ved siden af sig og sagde: ”Den, der tager imod
dette barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager imod ham,
som har sendt mig.” Luk. 9, 48
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De fleste her i Danmark har gode minder fra deres
barndom. Børn kan være naive, men de har en ufattelig evne til at anskue verden med tillid til mennesker, stor kærlighed til deres nærmeste og en
umiddelbarhed, som mange af os har det med at
glemme, når vi bliver ældre. Jesus brugte, mens han
gik på jorden, flere gange børnene som eksempel
på netop disse ting.
Men desværre er der mange børn, der på grund
af svære omstændigheder er tvunget til at blive
voksne alt for tidligt. Det ser vi i lande som Indien
og Irak, hvor Aktiv Missions partnere arbejder. Her
kan Jesus minde os om det vigtige i ikke at miste
barndommens fordomsfri blik på verden. Vi kan
alle lære af, hvordan børn i svære situationer finder
styrke og håb i Guds kærlighed.

hvor SAT-7 besøgte Jesusteltet og mødte børn, der
udviste en ubeskrivelig styrke trods deres svære
situation. Og det gælder i Indien, hvor fattige jernbanebørn møder Guds kærlighed gennem lokale
kristne, som sikrer, at de får vand, mad, skolegang
og et sted at bo, hvis de er forældreløse.
Læs også om, hvordan energiske seniorer i Polen
genfinder barndommens glæde og håb i Krakows
seniorgospelkor.
Lad os sammen glæde os over, at vi kan være med
til at bringe Guds kærlighed til alle disse mennesker,
og lad os lære af børnene i deres åbne øjne for livet
og for vores frelser.
Tak for din støtte til børnene.

Det gælder børnene i flygtningelejren i Erbil i
Nordirak, som du kan læse om i dette magasin,
Forsidefoto: Tre børn kigger genert på fotografen i et slumkvarter
i Delhi. Det er børn som disse, ASSI hjælper. Foto: Ib Alstrup.

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission
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Lea spreder gospelglæde

til alle

Gospel er for alle aldersgrupper – og de ældre viser vej.
Samtaler efter korøvelserne er ”som balsam for sjælen”
siger deltager.
Alle skal høre evangeliet, og alle kan synge gospel – uanset
alder. Det mener Lea Kjeldsen, der leder to seniorkor i Krakow i
Polen med tilsammen 60 deltagere – foruden et studenterkor
på 20 og et voksenkor på 30, så antallet af sangere nu er et godt
stykke over 100.

Nu eller aldrig!

Gospelglæden spreder sig – og de ældre viser vej. ”Jeg var først
lidt tilbageholdende med at lave seniorkor, for der er visse musikalske udfordringer med at finde den rigtige sound,” fortæller
Lea om opstarten i efteråret 2013. ”Men i dag glæder jeg mig
over at arbejde med de ældre – selv om det også er hårdt at
terpe stemmer og klange i to stive timer,” tilføjer hun og pointerer: ”Det er vigtigt, at de lærer evangeliet at kende. Mange af
dem lever måske ikke om ti år. Det er nu eller aldrig!”

Balsam for sårede sjæle

Det bedste sker mellem sangene og efter øvelserne, fortæller
Lea: ”Det, vi synger om, taler vi også om – enkelt og ligetil. Her
kommer alle mulige spørgsmål på banen, og jeg får lov til at
fortælle det centrale i evangeliet, mens alle lytter med.”
Polakker er katolikker og mange er trofaste kirkegængere, som
både går til alters og til skriftemål. Men gospelsangene og samtalerne giver dem noget særligt.

”Måden, du fortæller om Gud og Jesus på, er som balsam for
vore sårede sjæle,” sagde en deltager. Ofte kommer seniorerne
i taknemmelighed med hjemmelavet paté og bagværk, som
Lea skal have med hjem.

Døden er et festfyrværkeri

Gospelsangene handler ofte om det evige liv, og det emne
optager især seniorerne. ”Jeg fortæller om ’Soon and very soon,
we are going to see the King’, skrevet af Andrae Crouch, som
døde i januar. ’Nu er han hjemme hos Kongen’, siger jeg ligeud.
Og når vi synger ’Swing low, sweet chariot’, får døden pludselig
en anden vinkel. Det er ikke en sørgemarch, men et fyrværkeri:
Gud henter os hjem i en ildvogn!”
Den glade og ligefremme kristendom spreder sig, når Leas kor
i nærmeste fremtid skal synge på plejehjem og i egnens kirker.
En naboby har henvendt sig, for at Lea også skal starte et gospelkor dér. De ældre viser, at når gospelglæden først fænger,
spreder den sig hurtigt.
Lea Kjeldsen
Lea Kjeldsen har en master i musik og geografi. Efter
et lærerjob på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing
flyttede hun til Polen i 1998, hvor hun startede Krakow
Gospel Choir. I dag er hun projektleder for Aktiv Mission
i Polen og leder bl.a. Stowarzyszenie Gospel, et netværk,
der bruger gospelmusikken til at sprede de gode nyheder om Jesus til alle aldersgrupper.

Selv om det kan være
svært at finde den
rigtige sound , er
der ikke mangel på
livsglæde i krakows
seniorgospelkor.
Lea her sammen med
senior koret E-MOTION.
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Jesus bringer håb

til Iraks fordrevne

I en lejr i Erbil indrettede de fordrevne kristne et telt
med Jesusbarnet i juletiden. SAT-7 besøgte stedet og
beretter om et stærkt håb blandt de fordrevne børn.
Af Essam Nagy, vært på SAT-7 KIDS

Ikhlas’ navn betyder ‘tillidsfuld’ på arabisk. Her ses hun sammen med SAT-7’s Essam Nagy, der besøgte hendes lejr i Erbil.

Ikhlas er ti år gammel og bor i en lejr bag en kirke i Erbil i det
nordlige Irak. Hun og hendes familie er kristne, og de måtte
flygte fra deres hjem på Nineve-sletten, da terrorgruppen
Islamisk Stat indtog området i sommer. Men Ikhlas føler ikke
hævntørst over for de mennesker, der har fordrevet hende fra
hendes hjem. ”Jeg tilgiver dem,” siger hun.

Jesusteltet i flygtningelejren

Ikhlas er ét af de mange børn, jeg mødte under mit besøg i
Erbil i det nordlige Irak. Inden jeg tog dertil, havde jeg læst om
”Jesusteltet” – et telt hvori scenen med Jesu fødsel var sat op af
de fordrevne selv i en lejr i Erbil. Jeg håbede at få mulighed for
at se og filme teltet, men jeg var også klar over, at det ville blive
svært at finde med de mange lejre i området.
Kort efter ankomsten til det hotel jeg skulle bo på under mit
ophold i byen, så jeg, at der var en kirke lige overfor. Kirken
hed Sankt Elias, og på porten var der et stort assyrisk jernkors.
Gennem portens jerngitter kunne jeg se, at kirkens have var tæt
pakket med de fordrevnes telte, og blandt de blå telte så jeg et
brunt stikke ud. Da jeg trådte nærmere kunne jeg ikke tro mine
egne øjne: Lige der var Jesusteltet!

Børn på flugt som på Jesu tid

På teltdugen stod der skrevet: ”Jeg er her med jer, mine børn,
I er ligesom mig, flygtninge, udstødte, men vi vil gøre en stor
forskel i verden.” Situationen nu er meget lig det, der skete, da
Jesus blev født: Børn må forlade deres hjem af frygt for at blive
slået ihjel og må leve som flygtninge. Men under mit besøg i
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lejren mærkede jeg, hvordan tilstedeværelsen af Jesus-barnet
gav håb især hos børnene. Flere af dem havde tegnet juletegninger, og børnene udtrykte en ro og glæde, som jeg sjældent
har set. Da jeg mødte Ikhlas’ forældre, genså jeg hendes ro i
dem, og forstod, hvor hun havde fået den fra.

Et halvfærdigt indkøbscenter som hjem

Efter mit besøg i lejren gik jeg over i det nærliggende indkøbscenter – men ikke for at handle ind. Ankawa-centret er endnu
under konstruktion, og kirken lejer bygningen til at huse forMiriam (tættest på sin mor) savner sin skole, men hun finder håb i Jesus.

Det opstillede Jesustelt, som har givet glæde og håb i flygtningelejren.

drevne familier, indtil de kan finde et mere permanent sted at
bo. Selv om de kolde rum var overfyldt med familier, oplevede
vi, at børnene var fulde af energi. Drengene spillede fodbold, og
pigerne sang, og da de så os, genkendte de os med det samme
som filmholdet fra SAT-7 KIDS, og de løb over til os.

”Nu er det vores tur”

Da jeg gik i centret mellem leende og syngende børn, mærkede jeg en lille hånd gribe fat i min, og da jeg kiggede ned,
hørte jeg en svag stemme sige: ”Jeg vil gerne snakke med dig.”
Det var 11-årige Miriam, og vi satte os på nogle tomme omvendte maler-spande, og hun begyndte at fortælle. Miriam plejede at være den bedste i sin klasse og hun savnede sin skole,
sine venner og sin lærerinde Fru Sanaa, som nu bor i en anden
lejr. Men på trods af sin svære situation ser hun stadig Jesus som
en far og ven. Efter at jeg havde talt med Miriam et stykke tid,
blev jeg så rørt over hendes historie, at jeg brast i gråd, og hun
holdt mine hænder og sagde ”I dit TV-program gav du os fred
og håb. Nu er det vores tur til at give dig håb.”
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Der er håb

for Indiens tusindvis af jernbanebørn
Vand, mad, tøj og budskabet om Guds kærlighed giver
forstødte børn omkring indiske banegårde håb om en
bedre fremtid.
På hundredevis af Indiens jernbanestationer lever tusindvis
af børn, der er blevet smidt ud hjemmefra, blevet forladt
af deres familier og nogle gange bogstaveligt talt blevet
smidt af toget. Disse børn, nogle helt ned til 3 års-alderen,
kæmper hver dag for at overleve. Mange af dem overlever
ved at tigge, stjæle, samle skrald, og nogle af de ældste børn
prostituerer sig for at få penge. Desuden er der mange af
disse børn, som finder trøst og smertelindring ved at bruge
stoffer eller sniffe lim. De fleste børn er blevet misbrugt
Disse er blot nogle
af de mange børn,
ASSI hjælper i
Indiens jernbaneslumområder.

og har akut behov for medicinsk og psykologisk hjælp. For
mange af dem er ord som ’håb’ og ’fremtid’ total fremmede.
De er blevet en del af landskabet i de indiske storbyer, glemt
og kasseret.

Guds hænder og fødder

Gud har et særligt hjerte for disse børn. Derfor arbejder Aktiv
Missions partner ASSI med jernbanebørnene ved at række ud
til dem og give dem opmærksomhed gennem samtaler og leg.
ASSI sørger også for rent drikkevand, uddeling af mad, rent tøj,
lægehjælp og andre basale fornødenheder.

En fremtid med håb

Når børnenes basale behov er dækket, arbejdes der også med
at give dem et håb om en bedre fremtid. Der bliver først og
fremmest arbejdet på at hjælpe børnene til at finde deres familier igen, hvis det er muligt. Derudover får børnene støtte
og hjælp til at gå i skole og derved få en uddannelse. Vigtigst
af det hele er, at børnene oplever Guds kærlighed og får et
personligt forhold til Jesus Kristus. Ved at få vist Guds kærlighed,
får børnene nyt håb og syn på livet.
Børnene bliver, når de er ældre, tilbudt erhvervsuddannelser, så
de ved at lære et håndværk kan lægge deres fortid på gaden
bag sig. Mange af disse unge er fremtidens kristne ledere i Indien.

Mødte Gud gennem lovsangen

Suraj er 17 år og bor med sin familie i en slum nær en af de
store jerbanestationer i New Delhi. Her har han altid boet. Suraj
mødte som barn teamet fra ASSI, som gik rundt med mad til
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Fakta om arbejdet blandt jernbanebørnene

Suraj er født og opvokset i New Delhis slum og er gennem ASSIs arbejde blevet
kristen. Han arbejder nu selv med skoleundervisning blandt de yngste i slummen.

Arbejdet blandt jernbanebørnene startede i februar
2004, og siden er hundredvis af børn blevet hjulpet.
Uden denne støtte kunne mange af disse børns liv være
blevet brugt på misbrug, og nogle var måske gået tabt.
Arbejdet i slummen nær jernbanestationerne fokuserer
på de 3-16-årige. Arbejdet består af gratis undervisning,
mad, rådgivning og lægehjælp. Mange af de børn, som
ASSI møder, får mulighed for at deltage i regelmæssig
skolegang, som bliver betalt af ASSI. Disse børn bor på
et beskyttet børnehjem, hvor de modtager omsorg fra
personalet.
Siden 2004 er arbejdet vokset til seks forskellige byer på
otte forskellige jernbanestationer i det nordlige Indien.
I øjeblikket bor der omkring 200 børn på de forskellige
børnehjem, og mere end 500 børn får ugentligt mad og
uddannelse gennem ASSI.

de mange børn i området, og han fik en god relation til flere af
de frivillige. Derefter begyndte Suraj i den lokale skole, som er
et rum på 2x2 meter, hvor han så småt lærte at læse og skrive.
Som teenager blev Suraj inviteret med til
et ungdomsmøde, som samler de unge fra
slummen og giver dem undervisning fra
Anna samler ind til børnehjemmet
Bibelen. Suraj mødte op, fordi han gerne
ville være sammen med de frivillige, der
Anna Hoyng Alstrup var med på Aktiv Missions tur til Indien i efterhavde inviteret ham, men da han kom, blev
året. Nu samler hun og veninden Nathalie, som
han ramt af musikken.
også var med, ind til nye lokaler til børnehjemmet
i Varanasi.
”Ordene, som blev sunget, talte lige til mit
hjerte, der var mange ord om kærlighed, og
”På børnehjemmet i Varanasi oplevede vi meget kontonerne var lige mig,” fortæller Suraj, som
kret, hvordan de mennesker, vi mødte, havde som enederefter begyndte at komme i kirken og
ste formål at gengive Guds ubegribelige kærlighed for
siden er blevet døbt. Han er nu selv med i
mennesket. En stor håndfuld voksne dedikerede deres
en af grupperne, som står for at undervise
liv til at forbedre vilkårene for de forældreløse børn fra
de mindste af børnene i slummen.
slummen ved at lege med dem og undervise dem i
bl.a. hygiejne og læsning, så børnene kan starte i skole.
Mødet med disse børn er den oplevelse, jeg oftest tænker tilbage på. Børnene er der kun, fordi disse frivillige
Støt Anna og Nathalies indsamvoksne var der først, og hvad de udviste af barmhjertigling til Varanasis børnehjem ved
hed og kærlighed gav mig kriller i maven!”
at bruge girokortet på bagsiden
af dette blad.
Anna Hoyng Alstrup
Mærk betalingen "Børnehjem".

Anna foran børnehjemmet
i Varanasi med nogle af
børnene i ivrig leg.
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Danmark

Rusland

RESULTATER

Polen:
Polen

· 1 seniorkor er startet, så der nu i alt er
5 voksenkor.
· 145 korøvelser, 4 kor weekender og 3
kordage blev afholdt.
· 25 koncerter blev afholdt.
· Krakow Gospelfestival blev afholdt
med 80 frivillige og 350 deltagere
i syv work-shops med over 1.000
tilhørere til koncerter og møder.
· Evangelisations-arrangement blev
afholdt i Warszawa i juni med mere
end 900 kormedlemmer fra hele
landet.

· Landsdækkende Republika Gospelprojekt blev afholdt med kontakt til flere
end 100 kor og gospelorganisationer.

Albanien

Cypern

Albanien:

· 300 familier fik fødevarepakker.
· 26 børn deltager nu dagligt i
gratis dagpleje, hvor de får morgenmad og bibelundervisning.
· Omkring 320 børn deltog i
mirakelklubber, hvor mange af
dem for første gang hørte om
Jesus.
· 20 personer med handicap fik
kørestole.
· Over 300 børn deltog i forårsaktiviteter.
· 400 børn var med på en uges
sommerlejr.

SAT-7:

· 250 partnere fra hele verden deltog i
SAT-7s årsmøde i Izmir, Tyrkiet.
· Danske Mette og Claus Swartz Andersen blev i september ansat i SAT-7
som henholdsvis kommunikationsdirektør og fundraiser.
· I september fik SAT-7 TÜRK en 10-årig
sendetilladelse sender nu SAT-7 TÜRK
via Türksat, som over 50 millioner
mennesker kan se.
· I november blev en ny, stor bygning
i Libanon, doneret af en af SAT-7’s
givere. Bygningen rummer tre store
professionelle studier og kontorer.

· Programmer med forskellige dialekter,
som f.eks. kurdisk, dari og azari er
etableret i 2014.
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Resultater 2014
 æs her et uddrag af, hvad Aktiv Mission har opnået
L
gennem vores samarbejdspartnere i 2014

Rusland:

· 35 koncerter blev afholdt på tekniske skoler og
andre uddannelsesinstitutioner for i alt 3.418
mennesker.
· 3 koncerter for i alt 1.335 elever blev afholdt i
Skt. Petersborg.
· 25 koncerter blev afholdt i fængsler og i rehabiliteringscentre for i alt 1.452 mennesker.
· Drusjki var på turné i Dagestan, Tjetjenien,
Nordossetien og Estland.
· 5.161 eksemplarer af Bibelen og anden litteratur
om kristendom og stofmisbrug blev uddelt.
· 1.126 eksemplarer af Drusjkis CD blev solgt og
overskuddet brugt i Drusjkis arbejde.
· Bandet Point of Support er blevet etableret og
spiller ligesom Drusjki koncerter til at oplyse om
stofmisbrug og kristendom.

Indien:

Indien

· 14.983 mennesker blev kristne.
· 3.329 nye husmenigheder blev startet op.
· 23.094 nye ledere modtog træning.
· 40.357 nye kontakter blev skabt gennem
læringscentre.
· 45.920 mennesker fik træning i social ansvarlighed
· 919 kvinder fik træning og certifikat i syning.
· 55 børn fandt et nyt hjem på ASSI’s børnehjem.
· 1.253 jernbanebørn fik rådgivning og hjælp.
· 4.407 børn fik et måltid mad.
· 42 børn blev genforenet med deres familier.
· 627 elever modtager nu undervisning på ASSI’s
egne skoler.

Rusland
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Præstens klumme

Gå ikke glip af årsmødet!

Guds ord
med saft og kraft
Af Peter Tingleff, sognepræst i Roskilde
Stift og leder af projekt Kirke på vej

Jeg var i efteråret i Indien med Aktiv Mission og blev vidne
til den vækkelse, hvor flere millioner indere er blevet disciple af Jesus i løbet af de sidste 20 år. Det er sket gennem helt almindelige mennesker uden særlig uddannelse.
Når vi kom rundt i de små husmenigheder, var noget af det, der
gjorde størst indtryk på os, den myndighed, kraft og glæde, folk
udstrålede. Man var ikke i tvivl om, at de havde erfaret Jesu nærvær og kraft dybt ind i deres hverdag. Og man tænkte: Det kan
naturligvis ikke stoppe her!
Jeg faldt for nylig over en sætning i Markus-evangeliet: de blev slået af
forundring over hans (Jesu) lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge.

Jeg tænker, at det er det samme, der er på spil her. De skriftkloge
havde en masse viden om de gamle skrifter og traditioner. En
masse ord og teori. Nu mødte folket én, som var helt anderledes.
Jesus var Guds ord i kød og blod. I praksis. I handling. I væremåde.
Det er heri, myndigheden ligger – ikke i uddannelse eller position.
Vi har i Danmark desperat brug for en ny generation af disciple af
Jesus, der har erfaret den opstandne, og hvis liv bærer præg af det
i praksis – med saft og kraft og myndighed!

Gå ikke glip af Aktiv Missions årsmøde søndag den
15. marts kl. 13.30-16.00 i Karlslunde Strandkirke. Du
kan blandt andet møde nogle af deltagerne fra
Aktiv Missions tur til Indien i oktober 2014 og høre
dem fortælle om deres oplevelser med den indiske
vækkelse med flere millioner nye kristne. Alle er
velkomne til at deltage i gudstjenesten umiddelbart
inden mødet kl. 11.15. Læs mere om arrangementet
på Aktiv Missions facebook-side.

Støt mirakelbladet
til at udkomme igen
Det populære albanske børneblad Mirakelbladet,
der bliver udgivet af Aktiv Missions partner Mission
Possible, er siden september holdt op med at udkomme på grund af manglende midler. Bladet er
ellers udkommet fire gange om året i over 20 år, og
gennem dets artikler har flere generationer af børn
fået viderebragt budskabet om Jesus i et samfund,
hvor religion ellers har været glemt.
Aktiv Mission vil i den kommende tid samle ind
til Mirakelbladet. Brug girokortet på bagsiden og
mærk betalingen ’Mirakelbladet’ for at støtte at
Albaniens mest populære kristne børneblad.

Angreb på kristne
Tusindvis af indiske kristne husmenigheder blev
over julen angrebet af militante hindu-nationalister.
Angrebene skete som en del af en landsdækkende
kampagne, Ghar wapsi (hjemkomst) der har til formål
at rekonvertere kristne og muslimer, der tidligere var
hinduer. Aktiv Missions indiske samarbejdspartner
ASSI følger med bekymring udviklingen, men fortæller, at ingen i ASSIs område har konverteret tilbage til
hinduismen, og at kirkerne står stærkere i deres tro
end nogensinde.

Sådan støtter du Aktiv Mission
15.000 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 15.000 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@aktivmission.org

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.
Ring til Aktiv Mission og få
gratis vejledning.

Bring Jesus længere ud
Ved at støtte hver måned sikrer du, at Aktiv Missions partnere kan blive ved
med at bringe Jesu kærlighed ud til mennesker, der endnu ikke kender ham.

BS-tilmeldingsblanket

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

Navn
Adresse

Beløb

Postnr.
Email

By

Overførsel

Pengeinstitut

150 kr.

350 kr.

Andet beløb

kr.

Hver måned

Hvert kvartal

Hvert halve år

Hvert år

Bankkonto reg. nr.

Kontonr.

Fra dato

CPR nr.

-

Støt Aktiv Mission, hvor behovet er størst

Dato

Underskrift

1250 kr.

Støt et bestemt land
Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer

8

GIRO KVITTERING
INDBETALING

7

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-1570-01

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Dag

Måned

eller

Betales nu

År

Sæt X

+60080852<

02-15 – DS 534-28270

.

.

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.

XXX

Din hjælp
gi´r liv.
Tak for din
forbøn og støtte!

Afrives inden betaling

Bring Jesus længere ud

Bed for at Polens ældre vil møde
Gud i gospelmusikken.

Bed for at Iraks fordrevne børn
vil bevare håb og troen på Jesus.

Bed for at Indiens jernbanebørn vil
blive fremtidens kristne ledere.

