
Din årsgave 
– vær med til at pege på Jesus som verdens håb

Lede til Jesus – Leve i Ham

Mens vi venter på, at en vaccine slår igen
nem i befolkningen, må vi fortsat affinde 
os med restriktioner. Men vi håber 
og længes. Vi har erfaret, hvad 
»corona« på forskellig vis 
har betydet for samfund, 
kirkeliv og os selv. Vi har 
oplevet dens følger for 
fysisk samvær og sociale 
relationer.

Det gælder også i Indre Mis
sion. Meget af missionsarbejdet 
sker i mødet med andre ansigt til ansigt 
og at være fysisk sammen i det åndelige 
og sociale fællesskab. Det virtuelle giver 
muligheder, og vi har gjort os erfaringer 
det seneste år. Men betydningen af at 
være virkelig sammen er vi blevet mindet 
tydeligt om.

Der er brug for, at vi 
møder hinanden igen 
og finder sammen i 
fællesskaberne med 
øje for hinanden

I det næste års tid er der brug for, at vi 
møder hinanden igen og finder sammen i 

fællesskaberne med øje for hinanden. 
Ingen må opleve sig glemt eller 

uden for. Og nye må opleve 
sig velkomne!

Hertil er dit bidrag til 
Årsgaven 2021 værdifuldt. 

Udover at hjælpe lokalt 
med igen at kunne mødes 

fysisk i fællesskaberne og at 
virke i mission og diakoni, ønsker 

vi at forkynde Jesus som verdens håb. En 
vaccine kan vi sætte vort håb til på kort 
sigt, men det sande håb om evigt fælles
skab med Gud finder vi kun hos Jesus.

På forhånd vil vi gerne sige en stor tak for 
din gave.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission



Missionen fortsætter:
Lede til Jesus – leve i Ham
Der skal peges på Jesus som verdens håb

Online tilbud er øget markant – se også årsmødet på skærm
For alle med adgang til en skærm har der 
været – og vil fortsat være – mange nye 
tilbud. 
Børneklub, generalforsamling, bibel
kursus, zoommøder fra lokale IM 

fællesskaber og Indre Missions Hus har været et kærkomment plaster på såret efter 
mange aflysninger af fysiske arrangementer. 
Årsmødet lørdag d. 5. juni bliver også online – velkommen til et af årets højdepunkter. 

Læs mere her: indremission.dk/aarsmoede

Her er kun plads til et par glimt – se mere på: indremission.dk/detgoervi/arbejdsgrene

Bibelcamping – både og …
Både ferie og fordybelse. Fællesskaber, 
der favner alle. 
Vi håber bibelcamping kan gennemføres 
mange steder landet over. 

Læs mere her: bibelcamp.dk

De unge har særligt brug for at mødes
Derfor er der mange forskellige sommer
tilbud til unge. MusicPoint er én af disse. 
MusicPoint er: Jesus, lovsang, discipelti
mer, smågrupper, sessions, gode venner, 
sjov, musik, sport, sommer, fest, koncert, 
instrumentundervisning og meget mere.

Læs mere her: musicpoint.dk



Indbetaler Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Øre

,

Betalingsdato eller

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Beløbsmodtager

Indbetalers navn og adresse

Kroner

.
Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

Overførsel fra kontonummer

Sæt X
4060S 2002.02 BG 0000-0000

Betales nuKroner

. .
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Til frankering

Øre

. ,

Dag ÅrMåned

8 7

Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet 
mod tager be talingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med  terminal er 
det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket 
beløb der er indbetalt.

+73< +87257142<

 INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Gaven er fradragsberettiget efter ligningslovens §8a

Givernr:

Korskærvej 25, 7000 Fredericia
indremission.dk

Korskærvej 25, 7000 Fredericia
indremission.dk

87257142

Giv en gave til  
Indre Mission

... for en god årsgave
Tak
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TAK for din årsgave 
til Indre Mission



Kære 

Jeg har været ved din dør.

Jeg kiggede forbi for at spørge, om du vil bidrage til Årsgaven 2021 til Indre Mission. Hvis du 
vil være med i årsgaveindsamlingen, kan du kontakte mig eller benytte en af de muligheder 
for at give en gave, som er omtalt ovenfor.

Med venlig hilsen

navn og tlf. nr. 

• Benyt girokortet her i folderen

•  Overfør pengene til konto 7170-2212631 og skriv »Årsgaven 2021«  
og givernummer i meddelelsesfeltet

• Indbetal gaven med dankort på hjemmesiden aarsgave.indremission.dk

•  Send din årsgave via MobilePay til 12912.  
Noter givernummer eller navn og adresse i meddelelsesfeltet

• Kontakt din lokale kasserer eller indsamleren, som har været forbi din dør.

 
Ønsker du skattefradrag for gaven, bedes du oplyse givernummer. Har du ikke et givernum
mer hos Indre Mission og ønsker du, at vi skal indberette din gave til SKAT, skal vi foruden 
navn og adresse også kende dit CPRnummer. Du kan oplyse det til Økonomiafdelingen på 
82 27 13 38.

Skriv givernummer eller navn og adresse i tekstfeltet, hvis du ønsker skattefradrag

Giv din årsgavetil Indre Mission på MobilePay

12912
Du kan støtte  
årsgaveindsamlingen  
på flere måder:


