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Giv din årsgavetil Indre Mission på MobilePay

12912

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

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

Lede til Jesus – Leve i Ham

•  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

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 CPR-nummer. Du kan oplyse det til Økonomiafdelingen på 
82 27 13 38.

Du kan støtte  
årsgaveindsamlingen  
på flere måder:


