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En glæde

for hele folket

”Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer
en frelser…” (Lukasevangeliet 2:10)

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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Mellemøsten , Indien, Polen og Rusland.
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Når man læser juleevangeliet, kan man ikke undgå
at lægge mærke til, hvor altfavnende og generøs,
Gud er. Vi læser om en glæde, der skal være for hele
folket, om et lys, der skal oplyse alle mennesker, og
om fred i mennesker, der har Guds velbehag.
Der gøres en dyd ud af at proklamere Guds frelse
for alle mennesker, uanset hvilken klasse eller kultur,
de tilhører. Det er ikke de handlende på byernes
markedspladser, der først modtager nyheden om
den nyfødte frelser. Englene forkynder det for de
fattige hyrder på marken. Det er heller ikke præsterne og de skriftkloge i templet, der får et varsel
om Guds søns ankomst. Men en stjerne på himlen
leder nogle vismænd fra et fjernt land i øst hele
vejen til krybben i Betlehem.

børn på jernbanestationer eller udsatte børn og
unge med muslimsk baggrund, hvis land har været
underlagt ateistisk kommunisme i mange år.
Arbejdet viser også, at det kristne budskab er et
glædesbudskab. ”Den glæde, som gospelmusikken
giver, er i allerhøjeste grad Guds glæde”, fortæller
en begejstret deltager efter 11 dages gospelfestival
i Polen.
Tænk, at vi må være med til at sprede Guds glæde
til fattige og fremmede gennem vores dygtige
samarbejdspartnere! Og tak, fordi så mange herhjemme i Danmark bakker op!
Glædelig jul!

Det er en glæde for hele folket.
Den samme guddommelige generøsitet præger vores samarbejdspartnere i Rusland, Polen,
Albanien, Indien og Mellemøsten. Evangeliet
forkyndes for de allerfattigste og forkomne, hvad
enten det er stofmisbrugere i fængsler, forladte

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission
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Forsidefoto: Den årlige festival 7xGospel tog Krakows indbyggere med storm. Musikken
flød ud på gader og stræder, og over 1.500 mennesker deltog i festlighederne.
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Mistral Gospel Choir

Unges korsang

Koret har indtil videre 15 medlemmer
Koret synger en blanding af kendte sange og egne
kompositioner

rører Krakows sjæle

I Krakow har Patrycja Zybińska startet et gospelkor med
Aktiv Missions partner Lea Kjeldsen som forbillede. Det
er vigtigt for hende som korleder at skabe en god stemning med fokus på både musikken og det spirituelle.
“At skabe og lede et gospelkor er en drøm jeg har haft i mange
år. Men jeg tror ikke, at jeg var klar før, hverken fysisk, mentalt
eller spirituelt. Men da jeg havde nået det rette punkt i mit liv,
arrangerede Gud det så fint.”
Det fortæller Patrycja Zybińska, leder af gospelkoret Mistral,
der samler unge mennesker i Krakow for at synge til Guds ære.
Patrycja fortæller om korets begyndelse:
“For omkring et år siden, ganske få uger efter at jeg var flyttet
til Krakow, tog mine venner mig med til en koncert, der var afslutning på nogle gospelworkshops. Efterfølgende fortalte den
lokale sognepræst, at han godt kunne tænke sig at starte et gospelkor til at synge i sognet. Jeg tilbød min hjælp, og den 6. januar
i år kunne vi afholde vores første prøve med Mistral gospelkor.”

Balance mellem musik og ånd

I det forløbne år er mange nye deltagere kommet til, og de har
blandt andet optrådt til Krakows jazzfestival. “Det var virkelig
sjovt, og vi fik lejlighed til at være rigtig sammen,” fortæller
Patrycja.
Men det er også vigtigt at have fokus på det spirituelle: “Det
musiske og det spirituelle er begge dele fundamentale for gospelmusikken. Den største udfordring for enhver korleder er nok
at finde den rette balance,” siger hun.

Besøg korets facebook-side og hør en smagsprøve på
deres musik: www.facebook.com/mistralchoir

Opbygger selvtillid

Siden korets begyndelse har Patrycja set en stor udvikling hos sangerne. “En af de største glæder er at se den forandring, der finder
sted i vores gruppe. Hver eneste sanger vokser på sin egen måde.
De bygger deres selvtillid op – det er fantastisk,” siger hun.
“Jeg bliver så rørt over, hvor mange menneskers sjæle vi kan røre
med vores sang,” slutter hun.

Hver korsanger har sin egen historie om, hvordan de kom med i koret. Saxofonisten Ethan (tv. i billedet)
spillede en søndag på Krakows markedsplads, hvor Patrycja gik forbi. “Hans musiske modenhed og
følsomhed talte til mig, og et par dage senere mødte han op til en af vores prøver,” fortæller Patrycja.

4

Omkring 400 sangere deltog
i de forskellige workshops til
festivalen 7xGospel, der blev
fejret i Krakow i oktober.

Gospelfestival fejrede Jesus i Polen
Festivalen 7xGospel blev i oktober fejret i Krakow for tiende gang og sluttede med en koncert for 800 tilhørere
i byens største biograf. Folk kom spontant ind fra gaden
og sang med.

“Ti er ten på engelsk, og ten betyder han på polsk. For deltagerne var der ingen tvivl om, hvem han er. Det Jesus. Han er
grunden til, at vi synger,” fortæller den danske initiativtager og
gospelleder Lea Kjeldsen.

“Gud er essensen i gospelmusikken – i tekst, toner, hjerter og
tanker. Det giver en usædvanlig glæde,” fortæller en deltager
ved festivalen 7xGospel i Polen. Festivalen blev holdt for tiende
gang i den polske by Krakow den 8.-18. oktober 2015.

Underholdning fra Gud

Det bekræftes af flere deltagere på festivalen:
“Den underholdning og glæde, som gospelmusikken giver, er
i allerhøjeste grad Guds. Han taler til os gennem den, og når vi
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POLEN
Til gospelfestivalen var
der workshops for alle
aldersgrupper. Her er
mandekoret "Men in Black" i
gang med at øve.

synger, danser og klapper, binder han os sammen til et fællesskab,” forklarer en af festivalens deltagere, Kamilla.
“Det indhold, som gospelsangene bærer med sig, er man nødt
til at opleve,” bekræfter Pawel.
“Her er Gud den vigtigste, for hvis vi tog ham ud af musikken,
ville intet blive tilbage. Derfor ønsker vi at lovprise Ham,” konkluderer Marcin, der står for gospelfestivalens kontakt til medier
og journalister.

Workshops for hele familien

Festivalen 7xGospel foregik over 11 dage med workshops,
koncerter, fællessang og lovsang. De glade gospeltoner lød fra
både kirker og klubber og ud på gader og markedspladser, og
ikke færre end 800 mennesker klemte sig ind i byens største
biograf til den store afslutningskoncert. Her havde man bl.a.
besøg fra udlandet af den amerikanske gospelmusiker Phillip
Carter og hans gruppe Sounds of Victory.
Sammenlagt kom over 1.540 polakker ind og lyttede til de ti
gospelkor fra Krakow og de hundredvis af workshopdeltagere
fra bl.a. Polen, Ukraine, Hviderusland og Tyskland.
400 gospelsangere deltog i de forskellige workshops med temaerne Sang, Dans og Glæde for seniorer, Mama Gospel for mødre
og deres små børn, Men in Black for mænd, Hands of Worship med
elementer af tegnsprog og Gospel Kids for børn og teenagere.

Folk kom ind fra markedspladsen og sang med

En aften var der Gospel Karaoke, hvortil hvert kor havde indsendt musikønsker og optrådte for hinanden på en bar.
“Folk kom ind fra markedspladsen udenfor for at deltage.
Interesserede stod udenfor og kiggede ind ad vinduerne, mens

andre gik ind for at lytte eller synge med på sangene. Musikken var
fyldt af en utrolig energi,” fortæller deltageren Monika til en lokalavis.
“Festivalen 7xGospel bærer frugt hvert år i form af glæde og
håb til hundredvis af menneskehjerter,” fortæller Lea Kjeldsen.

Workshops blev til kor og festival

Festivalens spæde begyndelse var Gospel Workshops, som har
været organiseret i Krakow hvert år i oktober siden 1999, hvor
Peter Steinvig, Ruth Waldron (nu Lynch) og Lea Kjeldsen introducerede Polen for gospelmusikken. Siden har Lea Kjeldsen
startet flere kor, og i 2005 blev den første festival holdt. I dag
fungerer Lea Kjeldsen som rådgiver for over 60 gospelkor i og
uden for Polen. Hvert år oprettes nye gospelkor. “Flere og flere
forstår denne form for bøn og ønsker at udtrykke deres tro igennem gospelsangene,” fortæller Lea Kjeldsen.

Navneskift til Mission Gospel

Aktiv Mission har støttet Lea Kjeldsen og foreningen
Youth Work in Poland siden opstarten i 1998. Da foreningen ønsker at række ud med gospelmusikkens gode
nyheder til alle aldersgrupper og nationaliteter, er navnet
blevet ændret til ‘Mission Gospel’.
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Kristen rock


til russiske immigranter i Israel

Den russiske rockgruppe Drusjki har lige afsluttet deres
første turné i Det Hellige Land. Her spillede de på flere
afvænningscentre for narkomaner. ”Jeg genkendte mig
selv og mærkede Guds kærlighed i teksterne”, fortæller
en af koncertens tilhørere.
Musik giver ord vinger, så de rører ved menneskers hjerter. Det
erfarede den kristne rockgruppe Drusjki fra Skt. Petersborg, da
de holdt deres første turné i Israel. Koncerterne blev holdt i ti
forskellige byer på de såkaldte ”varme hjem”, ”Warm Houses”,
som drives af ”Living Israel Rehab Center” med base i Haifa.
På turnéen i Israel besøgte Drusjki bl.a. et afvænningscenter i Jerusalem.

De varme hjem fungerer som små hjælpecentre i Nazareth,
Qatzrin, Karmiel, Netanya, Beersheba, Ashdod, Jerusalem, Bat
Yam og Tel Aviv. Og det var her, Drusjki spillede for fulde huse.
Og sangene gik rent ind hos publikum:
”Jeg så mig selv i sangene, så mine følelser, min søgen og –
vigtigst af alt – mærkede jeg Guds kærlighed, hans nærhed
og varme, og det opmuntrer mig meget,” fortæller Benjamin
Shepelev, én af tilhørerne.

Leder var selv stofmisbruger

Benjamin er russisk immigrant og var selv narkoman og kriminel,
inden han kom på ”Living Israel Rehab Center”, hvor han fik bugt
med sit narkotikamisbrug. I dag leder han centrets arbejde med
at hjælpe andre unge russiske immigranter ud af afhængigheden.
“Drusjkis sange er meget populære på vores centre. Vi elsker
dem, og vi er meget glade for, at I alle sammen er her, så vi
endda kan røre ved jer,” siger han og uddyber:
“Vi bruger nogle af sangene i den fælles lovsang på centrene.
Da jeg begyndte at lytte til sangene, gik det op for mig, at der
jo er hele prædikener i musikken og teksterne.”

Et hav af kærlighed

Drusjkis medlemmer nød at optræde på de mange afvænningscentre. ”Warm Houses” drives i tæt samarbejde med
lokale kristne fællesskaber i de 10 byer, og mange mødte op til
koncerterne, både fra kirkerne og brugernes familier.

7

RUSLAND

“Vi følte et hav af kærlighed, varme og samhørighed. Folk stillede mange spørgsmål, fortalte, hvad de havde oplevet og
var meget begejstrede. Jeg tror alle gik hjem med en følelse
af, at vi alle har brug for hinanden,” fortæller Lucy Alexeeva
fra Drusjki.
Drusjki betyder ”gode venner”, og flere af rockgruppens medlemmer har selv været stofmisbrugere. Drusjki gør en stor indsats for at forebygge det massive narkomisbrug blandt unge
i deres hjemby Skt. Petersborg, hvis gader er hjemsted for
omkring 50.000 stofmisbrugere. Drusjki modtager økonomisk
støtte og rådgivning fra Aktiv Mission.

• Det kristne rock-band Drusjki blev grundlagt i 2000.
• De optræder i ungdomsfængsler, på skoler og
afvænningscentre i Rusland, Østeuropa og nu Israel.
• Alene siden i sommer har de holdt over 100 koncerter og uddelt materiale om kristendommen til næsten
3000 mennesker.

Benjamin blev fri af narko – nu hjælper han andre
Benjamin Shepelev begyndte at tage stoﬀer i den russiske hær og endte i fængsel for røveri.
Nu hjælper han andre med at komme ud af stofmisbrug. Her er hans historie:
“Jeg voksede op i en god familie. Min far var oﬃcer i den sovjetiske hær, og jeg
fulgte i hans fodspor og blev selv oﬃcer. Jeg blev sendt til Tjetjenien, og allerede i
1997 begyndte jeg at tage stoﬀer. Min deling blev overført til Dagestan i Rusland,
hvor jeg virkelig blev afhængig af stoﬀer.
Det førte til, at jeg i 2000 begik et røveri
for at kunne betale for mit misbrug og
måtte afsone fire år i fængsel. Jeg forlod
hæren, og i 2006 flyttede jeg med min
familie til Israel, fordi min mor er jøde.
Men jeg holdt ikke op med at tage stoffer. Det blev faktisk værre. En dag mødte
min mor en gammel ven, som inviterede
os til en hjemmegruppe i kirken ”Living
Israel Church”. Jeg kom i rehabilitering,
fordi jeg var så medtaget af mit misbrug,
at jeg ikke kunne gå. Jeg gennemgik centrets grundkursus i kristendom og valgte
derefter at tro på Jesus. Derefter blev jeg
på centret for at tjene Gud og mine medmennesker. Nu har jeg en dejlig familie:
Min elskede kone, en datter og en søn.”
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Jeg tænker på min kidnappede bror,
Victor John og hans team hjælper flere tusind forældreløse børn på Indiens jernbanestationer. Her fortæller
han om sin vrede, da hans bror blev kidnappet. Og om,
hvordan et møde med Jesus forandrede hans karakter,
så han i dag lever for at hjælpe andre.
Fortalt til Svend Løbner
Da jeg var 16 år, skete der tre katastrofer i løbet af et halvt år. Min
mor døde, min far begyndte at drikke voldsomt, og min lillebror
blev kidnappet, kun seks år gammel.
Victor John er i dag leder for den
indiske kirkeplanterbevægelse
ASSI, der bl.a. hjælper de fattige
jernbanebørn. Det hele startede,
da hans lillebror blev kidnappet.
Foto: Svend Løbner.

Min verden brød sammen, og jeg blev vred og bitter. Jeg ønskede bare at tage mit eget liv. For det var mit ansvar at holde øje
med min lillebror. Og jeg vidste, hvilken skæbne, han gik i møde.
Når børn blev kidnappet, var det enten for at ofre dem for at
mildne guderne eller for at hugge hænderne af dem, stikke øjnene ud på dem og tvinge dem til at tigge på gaden. Banderne
i de store byer havde altid brug for nye forsyninger af børn.

Forsvind og dø!

Vi forsumpede. Min far drak, fordi han var deprimeret. Jeg var
vred. Vi fik ingen råd, ingen hjælp, og vi anede ikke, hvad vi
skulle stille op. Der var ikke andet at gøre end at forsvinde og
begå selvmord, tænkte jeg.
Men en nat begyndte jeg at læse i den bibel, vi havde i huset.
Da jeg åbnede den, landede jeg i Johannes-evangeliet, hvor
der står: ”Alle de, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds
børn; de, der tror på hans navn”. Og jeg tænkte: Jeg tror, men
hvad vil det sige at tage imod?
Den nat åbnede jeg mig for Jesus og kunne med det samme
mærke et nærvær i rummet. Og næste morgen følte jeg håb.
Jeg kunne mærke, at der ville ske noget. Og inden for en måned
kom min bror tilbage.

Mirakel og svar på bøn

Han havde heldigvis ikke lidt nogen skade. To mænd havde
kidnappet ham og tvunget ham med ind i et tog. Men af en
eller anden grund blev de forvirrede og sagde: ”Bliv siddende
indtil vi kommer tilbage”. Men de kom aldrig tilbage. Så min
bror fortsatte med toget, indtil det standsede.
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når jeg hjælper jernbanebørnene
Da han steg af, mødte han et barnløst ægtepar, som tog sig af
ham. Han blev dog rastløs efter et stykke tid og ville hjem. ”Hvor
bor jeg?” tænkte han. Venlige mennesker hjalp ham, og da han
endelig kom hjem, stimlede hele landsbyen sammen for at se
ham. Han var det første af landsbyens kidnappede børn, der
kom tilbage. Det var et mirakel og svar på alle vores bønner!
Det blev et vendepunkt for mig. Jeg begyndte at fortælle vidt
og bredt om, hvad Gud havde gjort. Jeg var vant til at anklage
alt og alle for alt det, der var sket i mit liv. Men det ændrede sig
langsomt, men sikkert. Og jeg er overbevist om, at når Gud kan
forandre mig, kan han også gøre det for andre.
Det har været min drivkraft i alle årene. Også i arbejdet med
jernbanebørnene.

Børnene mindede om svigt

En dag, da jeg rejste med tog, hørte jeg en indre stemme, der
sagde: ”Kig lige på børnene!” Jeg havde set børn feje og sælge
vandflasker på jernbanestationer hele mit liv, så jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle kigge efter.
Men næste dag læste jeg en stor artikel i avisen om disse jernbanebørn. Jeg blev dybt rørt, og billedet af min fortabte bror
viste sig for mit indre blik. Og jeg kunne igen mærke smerten
ved at tænke på, hvad der kunne være overgået ham.

Pose med urin

Jeg lavede lidt research på jernbanestationen og mødte en flok
børn, der stod i klynger og sladrede, grinede og sagde slemme
ting. En dreng havde en pose urin hængende fra et hul i maven.
Posen var møgbeskidt og fyldt med fluer.

Jeg bragte drengen på hospitalet, men lægerne nægtede at
operere ham, fordi han som mindreårig ikke havde en værge.
”Jeg er hans værge!”, sagde jeg og underskrev papirerne, selv
om jeg ikke kendte drengen og heller ikke havde råd til at tage
mig af ham. I Indien skal familien selv sørge for mad og medicin
til patienterne, og hvis han døde under operationen, ville jeg
blive stillet til ansvar og risikerede at komme i fængsel.

Tvinger børn til at fjerne lig

Men drengen blev rask, og vi fik pludselig adgang til børnenes
miljø. Jernbanebørnene kan gøre sig usynlige på få sekunder –
især hvis politiet nærmer sig. Politiet behandler dem ikke særlig
godt. Hvis nogen har begået selvmord ved at kaste sig ud foran
et tog, tvinger de børnene til at gå ind under togene og fjerne
de kropsdele, som har sat sig fast under toget. Og børnene gør
det, fordi de er bange for at komme i fængsel eller på ungdomshjem. For der bliver de slået, voldtaget og behandlet som dyr.
Jeg har også lært, at disse børn har høj intelligens. Og empati. De
er meget stærkere end andre børn, fordi de har set så meget i livet.
Jo mere jeg lærte om børnene, jo mere ønskede jeg at hjælpe
dem. Men hvor skulle jeg få penge fra til at hjælpe dem? Til
min 50 års fødselsdag ønskede jeg mig ikke gaver, men penge
til at hjælpe børnene. Det blev startskuddet til arbejdet blandt
jernbanebørnene. I dag hjælper vi mellem 2000 og 3000 børn
på ni jernbanestationer.

Tusindvis af børn på Indiens jernbanestationer får hjælp
af Victor John og organisationen ASSI, der også driver et
børnehjem og flere læringscentre.
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Præstens klumme
Kom med til årsmøde i Hillerød

To regnbuer
Af Mikael Kongensholm,
konstitueret sognepræst i Alderslyst Kirke, Silkeborg

Få en enestående mulighed for at høre Victor John, lederen af Aktiv Missions
indiske samarbejdspartner ASSI, fortælle om arbejdet blandt Indiens fattige jernbanebørn. Det sker til Aktiv Missions årsmøde i Frikirken Hillerød søndag den 13.
marts kl. 13.00-16.00 på
adressen Slangerupgade
56, Hillerød.
Alle er velkomne til at
deltage i gudstjenesten
kl. 10.30 umiddelbart
inden mødet. Aktiv
Mission byder på gratis
frokost og eftermiddagskaﬀe. Tilmelding er ikke
nødvendig

For nogle uger siden så jeg en dobbelt regnbue.
En regnbue minder os om den pagt, som Gud sluttede med alt levende; at
han ikke vil udslette jorden mere. Men hvad betyder to regnbuer på himlen?
Ja, det melder Noa-historien fra 1. Mosebog ikke noget om.
Men her er et bud: Guds pagt med alt levende betød ikke kun, at han ikke
ville udslette jorden. Hvis det havde været pagtens eneste betydning, kunne
Gud jo efter pagtslutningen have trukket sig tilbage og passivt lade stå til,
mens menneskeheden selv sørgede for undergangen.
Pagten havde også en anden betydning. Gud ønskede netop at frelse os fra
vores egen undergang og sendte sin elskede søn til jord. Ikke med bulder
og brag og i ødelæggende vandmasser. Men i skikkelse af et skrøbeligt
barn, som voksede op, blev ydmyg og til sidst døde. Men døden kunne ikke
holde ham fast. Han stod op. Det er de gode nyheder. For os og for hele
skaberværket.
Gud er trofast. Han holder sin pagt. Han ønsker ikke at udslette os, eller lade
os udslette os selv, men ønsker at frelse os og alt levende på jord. Og han
kalder os til at tage del i hans arbejde til gavn for alt levende, både for andre
mennesker og for hele skaberværket.

På Aktiv Missions årsmøde vil både René Hartzner og Victor
John fortælle om missionsarbejdet rundt om i verden.

Politirazzia på SAT-7’s studie i Egypten

Den 10. oktober fik den kristne TV-kanal SAT-7’s studie i Egypten konfiskeret store
dele af deres udstyr af politiet. Den lokale direktør Farid Samir blev tilbageholdt
i seks timer sigtet for at
producere og sende satellitTV uden de nødvendige
licenser.
Studierne i Egypten bliver
udelukkende brugt til at producere TV og ikke til at sende,
og ifølge SAT-7’s oplysninger
bygger sigtelserne derfor
på fejlagtige informationer.
Det er endnu uklart, om der
kommer til at finde en retssag
sted, og i mellemtiden er SAT7 Egypts arbejde indstillet.
TV-stationen opfordrer alle til
at bede for en snarlig løsning.

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. Mærk betalingen AM-MAG-1570-04
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-1570-04

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
11-15 – PNS 534-28400

+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.

XXX

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

Afrives inden betaling

Bring Jesus længere ud

Bed for, at det polske ungdomskor vil
vokse og røre flere af Krakows sjæle

Bed for, at budskabet om Jesus vil sprede
sig blandt de russiske stofmisbrugere i Israel

Bed for, at Indiens jernbanebørn
skal møde Guds kærlighed

