Din
årsgave
- så budskabet om Jesus når ud
I årets første forårsmåned ændrede vores normale hverdag sig ret så pludseligt
og markant. Coronavirussen satte
samfundets dagsorden og
meget blev sat i stå. Den
har været årsag til store
forandringer og medført
indgribende konsekvenser, som kommer til at
sætte sig spor. Samtidig
har situationen vist, at det
har været muligt at ændre
vaner, finde kreative løsninger for
at være sammen på afstand og være
noget for hinanden og andre på en ny
måde.
Indre Mission er heller ikke gået ram
forbi. Lokalt og på landsplan er missionsarbejdet blevet tilpasset, som det
har været nødvendigt. Samtidig har nye

muligheder for at nå andre med evangeliet vist sig, og den diakonale tjeneste
har fået større betydning.
Midt i alt dette er budskabet om Jesus stadig det
samme. Lige netop dét er
der mange i vores land,
som har brug for at høre i
denne tid til trøst og håb,
ja til evig frelse.
Derfor er dit bidrag til Årsgaven
2020 værdifuldt. Som en levende
bevægelse ønsker vi at fortsætte med
at fortælle om Jesus – og nå så langt ud
som muligt med budskabet om ham.
På forhånd vil jeg gerne sige en stor tak
for din gave.
Med ønsket om Guds velsignelse

Situationen har vist, at
det er muligt at ændre
vaner og finde kreative
løsninger for at være
sammen på afstand.
Lede til Jesus – Leve i Ham

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Glimt fra arbejdet
i Indre Mission

Gospel-Kids Special Festival

G

Gospel-kids Special er et nyt festival-initiativ for
børn med særlige behov og deres familier. Det er en
festival med fokus på, at der skal være særligt plads
til børn med særlige behov. Og til sammen at glædes
og undres over livets gaver og udfordringer. Den
første festival afholdes den 16.-17. oktober 2020 på
Sædding Efterskole i Skjern. Festivalen arrangeres af Gospel-kids i samarbejde med
Kristelig Handicapforening.
Læs mere her: gospel-kids.dk/special
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Arrangører: Gospel-kids ○ DFS ○ IM-musik ○ Kristelig Handicapforening

Bibelcamping – sommerens missionshus

BIBELCAMPING

Ferie, fordybelse og fællesskab

Hen over sommeren 2020 inviterer Indre Mission på
bibelcamping mange steder landet over og tilbyder
ferie med fordybelse og samvær. Ferieformen giver
gode muligheder for at finde ind i et helt særligt fællesskab og lære nye mennesker at kende.
Læs mere her: bibelcamp.dk

Sjælesorgslinjen
Alle kan have brug for en at tale med, når troens og
livets mange spørgsmål trænger sig på. Dog er det
HAR DU BRUG
ikke alle, der har en person i nærheden, de kan tale
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?
med. Her kan Indre Missions Sjælesorgslinjen være
HVER MANDAG AFTEN
82 271 333 en mulighed.
KL. 19.00 – 22.00
Sjælesorgslinjen er et tilbud om anonyme og fortrolige telefonsamtaler med en erfaren kristen. Vagterne på Sjælesorgslinjen er forkyndere og sjælesørgere fra folkekirken og andre evangelisk-lutherske menigheder.
Læs mere her: netandagten.dk/sjaelesorg

SJÆLESORGSLINJEN

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

Overførsel fra kontonummer
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Indbetaler

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse
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Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Givernr:

87257142

Korskærvej 25, 7000 Fredericia
indremission.dk
Underskrift ved overførsel fra egen konto

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

TAK

for din årsgave
til Indre Mission

Gaven er fradragsberettiget efter ligningslovens §8a
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Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
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Betales nu

Sæt X
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Til frankering

Beløbsmodtager

Giv en gave til
Indre Mission

Korskærvej 25, 7000 Fredericia
indremission.dk
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Indbetalers navn og adresse
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Gebyr for indbetaling betales kontant
Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet
modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med t erminal er
det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket
beløb der er indbetalt.

Du kan støtte
årsgaveindsamlingen
på flere måder:
• Benyt girokortet her i folderen

G iv di n år sg ave

til Ind re Mi ssi on på
Mo bil ePa y

12912

Skriv givernummer elle
r navn og adresse
i tekstfeltet, hvis du øns
ker skattefradrag

•	Overfør pengene til konto 7170-2212631 og skriv »Årsgaven 2020«
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 givernummer
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.

Kære

Jeg har været ved din dør.
Jeg kiggede forbi for at spørge, om du vil bidrage til Årsgaven 2020 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.

