Projekter
2017

BaptistKirkens mission i Danmark

Projekt 1, baptist.dk – blad og web-magasin
Projekt 2, Fremtidens præster og missionsarbejdere
Projekt 3, Menigheder med en mission

BaptistKirkens internationale mission
Projekt 4, Uddannelse for alle
Projekt 5, Kirker der virker
Projekt 6, Menigheder, der vokser
Projekt 7, Internt fordrevne

Menighedsprojekter

Rise & Shine Nepal, Købnerkirken i samarbejde med Café Julius
Ledertræning for alle, Bethelkirken Aalborg

Baptistkirkens
mission i Danmark
BaptistKirken ser det som en af sine primære opgaver
at støtte menighederne i at være i mission i deres lokalsamfund.
At være relevante og synlige menigheder
kræver bevidsthed om menighedens mission,
kommunikation og veluddannede præster og ledere.
Derfor er der tre projekter,
vi opfatter som vores fælles opgaver;
vores blad og web-magasin baptist.dk,
støtte til uddannelse
og støtte til menighedsudvikling.

Projekter 2017 side

2

baptist.dk
– blad og web-magasin

Projekt

Mission på papir og på nettet skal gøre baptistkirkerne mere synlige
baptist.dk har nu i 11 år kunnet sendes ud i
postkassen til alle, der er i kontakt med en
baptistmenighed. Lige nu får ca. 3000 hjem
baptist.dk og bladet er dermed BaptistKirkens bredeste kontaktflade. Det udkommer seks gange om året og har hver gang
et tema, som formidler evangeliet med udgangspunkt i hverdagen. Endelig binder bladet menigheder og mennesker sammen i vores kirkesamfund.
I 2016 blev baptist.dk også et webmagasin med samme navn. Bladet har endvidere
en Facebook-side, som gør opmærksom på
de interessante artikler, der er på hjemmesiden. På nettet er der mulighed for debat og
samtale, noget der har været efterlyst i mange år. Dermed får baptist.dk mulighed for at
nå ud til en langt større målgruppe.
Både blad og web-magasin bringer artikler
om tro, tradition og trends. Hvor det trykte
blad har sin styrke i at være et lækkert design, som kan ligge fremme derhjemme, så
har web-magasinet mulighed for at være aktuelt, skabe debat om de hotte emner f.eks.
omkring politik, moral og etik. Både blad og
web-magasin bringer portrætter, baggrundsartikler, reportager fra livet i menighederne
og beskrivelse af de projekter, som menigheder og fællesskabet står sammen om.
Menighederne beslutter, hvem der skal
modtage baptist.dk med posten. Bladets
målgruppe er alle med tilknytning til en baptistmenighed: medlemmerne – også dem
man ser sjældent, spejderforældre, førere,
kormedlemmer, samarbejdspartnere, sognekirken, medborgerhuset, folkebiblioteket
og -skolen.
Mulighederne er altså talrige for at gøre
BaptistKirken – og den lokale baptistkirke –
synlig både i lokalsamfundet og samfundet
generelt. Kun økonomien og de menneskelige ressourcer sætter grænserne.
Det er muligt at tegne et menighedsabonnement til 1250 kr. Så får menigheden fem
blade seks gange om året til at lægge frem til
gæster. Flere blade kan bestilles derudover
for 100 kr./stk.
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Indsamlingsbehov:
440.000 kr.
Indbetaling: Danske Bank
reg.nr. 3201 kontonr.
3201182417
Mærke: baptist.dk
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.
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Fremtidens præster og
missionsarbejdere

Projekt

Økonomisk hjælp til især teologistuderende
og især dem med et andet modersmål end dansk
Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet i BaptistKirken. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave.
I nogle tilfælde er den største udfordring
økonomien, men netop den udfordring kan
vi møde i fællesskab. Projektet BaptistKirkens Uddannelsesstøtte har til formål at give
kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistmenighederne i Danmark
økonomisk hjælp til at dygtiggøre sig gennem uddannelse og kurser.
Både nuværende og kommende præster,
der i fremtiden vil tjene i BaptistKirkens menigheder og landsorganisationer, kan søge
tilskud, hvis de går i gang med en længere eller kortere uddannelse eller efteruddannelse. Normalt vil det være en forudsætning,
at der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig
grad opnås støtte fra de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på
teologi- og missions-uddannelser kan også
søge støtte til deltagelse i det årlige kursus
for baptistpræster.
Minimum en fjerdedel af BaptistKirken består af migranter. Flere af dem vil gerne være
præster eller forkyndere, og de 14 internationale eller migrant-menigheder i fællesskabet har brug for præster, og det kan være en
fordel, at de er uddannet i Danmark. Der tages derfor særlige hensyn til de økonomiske
udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark.
Sammen med ansøgningen om støtte fra
projektet skal der medfølge en anbefaling
fra den studerendes egen menighed.
Uddannelse af missionsmedarbejdere er
en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke.
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Indsamlingsbehov:
50.000 kr.
Indbetaling: Danske Bank
reg.nr. 3201 kontonr.
3201182417
Mærke: BaptistKirkens uddannelsesstøtte
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.
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Menigheder
med en mission

Projekt

Vi uddanner dygtige ledere for menigheder,
der vil være relevante og en del af Guds mission!
Baptistkirkernes fremtid afhænger af, at der
er dygtige ledere og præster, og at menighedens liv opfattes relevant for de mennesker,
der lever i lokalsamfundet. Mission i Danmark støtter baptistmenigheder i at finde
deres specifikke mission og potentialer. Vi
uddanner unge i at tage ledelse og mennesker i at fortælle troværdigt om deres tro og
skabe nye trosfællesskaber.
Et tilbud fra Mission i Danmarkprojektet
kaldes Innovative Kirker. Her hjælper Charlotte Willer menighederne til at finde deres
potentiale og relevans i forhold til lokalsamfundet.
Den første menighed, Lyngby Baptistmenighed, har været igennem forløbet. Pandrup Birkelse Baptistkirke er godt i gang og
de oplever sig godt inspireret til at tænke

borg, hvor 17 unge fra syv baptistmenigheder er i gang med en to-årig tværkirkelig
lederuddannelse. I foråret vil et lignende
forløb starte i Roskilde. Forløbet er støttet
af BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. Formålet er at uddanne nutidens og
fremtidens ledere i vore menigheder. Disse
unge skal have mentorer og menighederne
udfordres til at give disse unge ledere plads,
hvis de ikke allerede har det.
Det tredje tilbud handler om nye trosfællesskaber. Der kræves to ting – ud over Guds
nåde – for at nye trosfællesskaber kan vokse
frem; mennesker, der fortæller om Jesus for
at andre skal komme til tro, og menigheder,
der sender dem og støtter dem!
For øjeblikket er fire grupper fra BaptistKirken i gang med et et-årigt forløb under

missionalt på deres egn. Innovative kirker
skaber rammer for gode og udfordrende
samtaler i et kreativt lys. Omdrejningspunktet er, hvordan vi i fællesskab kan undersøge nye muligheder for at fortælle om Jesus,
og hvordan den enkelte kan tage nye skridt
sammen med sin menighed.
Et andet tilbud er Lederskolen – primært
for unge. Den første etape finder sted i Aal-

KirkePlanterNet (KPN), som kaldes Katapult.
Disse teams udfordres og samtidig uddannes Thomas Willer, således at han kan køre
forløbet efterfølgende. Fra efteråret 2017 vil
BaptistKirken – i samarbejde med KPN – således tilbyde et etårigt forløb, hvor teams
uddannes til at skabe nye trosfællesskaber,
med Thomas Willer som underviser og inspirator.
Disse tre tilbud vil i alt koste 500.000 kr.,
såfremt menighederne gør brug af dem! Der
er en lille egenbetaling for deltagelse, men
alle menigheder opfordres til at støtte vores fælles opgave, at udvikle menigheder og
ledere og at inspirere hinanden til at være i
mission.
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Indsamlingsbehov:
50.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. nr. 3201 kontonr.
3201182417
Mærke: Mission i Danmark
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.
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BaptistKirkens
internationale mission
I det internationale arbejde i BaptistKirken
har vi en række aktiviteter og projekter,
som vi støtter vores partnere med
i Burundi, Rwanda og Myanmar.
Disse aktiviteter har vi grupperet under tre temaer,
som vi hjælper med i Burundi og Rwanda
og så et enkelt projekt i Myanmar.

Projekter 2017 side
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Uddannelse for alle

4

Projekt

Skolegang til især piger og kvinder samt spare- og lånegrupper
Børn er oftest de mest udsatte i fattige lande. Samtidigt ved vi, at uddannelse er vejen
til udvikling og at kvinder spiller en stor rolle i udviklingen. BaptistKirken forsøger med
vores projektaktiviteter på forskellig vis at
hjælpe inden for disse områder.
De senere år har vi hjulpet rigtigt mange
børn med skolegang og deres familier med
at få en indtægt, så børnenes skolegang kan
sikres, når projektstøtten ophører.
Når der skal prioriteres i de fattige familier
i Afrika, er det oftest pigerne, der står tilbage uden tilbud om uddannelse. I samarbejde
med Baptistkirken i Burundi har vi med ’Alfabetiseringsprojektet’ hjulpet især kvinder

til at lære at læse, skrive og regne. I regi af
dette projekt har vi også tilbudt deltagerne
medlemskab af de såkaldte spare- og lånegrupper. Det har været med til at sikre deltagerne en mere stabil økonomisk situation
henover året og har reduceret perioderne
med sult eller få måltider.
Spare- og lånegrupperne vil vi i samarbejde med vores partnere gerne udbrede i
både Burundi og Rwanda. De kommende år
vil vi derfor støtte opstart af disse grupper –
også uden for de nuværende projekter.
Ligeledes vil vi gerne støtte kvindeafdelingerne i vores samarbejdskirker. Kvindeafdelingerne gør et stort stykke arbejde og ofte
med ganske få midler.
Projekter og aktiviteter i dette tema er altså det, som nogen husker som børneprojektet „Let the Little Children Come to Me“,
Alfabetiseringsprojektet og som noget nyt
Spare- og lånegrupper.

Indsamlingsbehov: Vi har brug for
550.000 kr. for at
realisere vores nuværende planer.
Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201 Konto nr.
3201182417
Mærke: IM-tema 4
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.

Hvilke aktiviteter er med?
-

-

-

-

Alfabetiseringsprojektet i Burundi, der
også støttes af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og hvor vi har tegnet os
for et årligt egetbidrag på ca. 100.000 kr.
Børneprojektet i Burundi, der også støttes af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og hvor vi her har tegnet os for
et årligt egetbidrag på ca. 250.000 kr.
Opstart af menighedsbaserede spareog lånegrupper i både Rwanda og Burundi
Støtte til ad hoc indsatser overfor børn
og familier. Fx til uddannelse, myggenet
eller i huse.

Budget

Alfabetisering (støttes også af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling): 100.000 kr.
Børneprojektet i Burundi (støttes også af
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling):
250.000 kr.
LLCCM i Rwanda: 80.000 kr.
Spare- og lånegrupper i Rwanda: 75.000 kr.
Nye initiativer og ad hoc indsatser over for
udsatte familier, fx myggenet: 45.000 kr.
Projekter 2017 side
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Kirker, der virker

Projekt

Udvikling af kirkesamfund i Burundi, Rwanda og Myanmar
BaptistKirken har altid lagt stor vægt på at
hjælpe med at udvikle vores søsterkirkesamfund i Afrika. På forskellig vis hjælper vi
Baptistkirkerne i Burundi og Rwanda med at
være kirke for deres menigheder og medlemmer.
Det gør vi konkret ved at støtte deres medarbejdere med uddannelse, kurser og afholdelse af fx årsmøder og seminarer. Det er
det, vi tidligere har kaldt partnerstøtte.
Det gør vi konkret ved at støtte lokale
medarbejderes uddannelse og støtte kirkerne i deres demokratiske processer og afholdelse af kurser og seminarer og lignende aktiviteter.
Derudover sender vi missionærer ud til at
hjælpe partnerne med nogle af de opgaver,
de ikke selv kan. Frem til sommer 2017 har
vi familien Hylleberg i Rwanda, der ud over
opgaverne her også har arbejdsopgaver i Burundi. I 2017 får vi ikke støtte fra DMRU til
familiens udsendelse, ligesom mulighederne for at få udgifter til skolegang er reduceret. Det betyder, at vi selv skal dække udgifter til løn, transport og forsikring mv. samt
altså delvist skolegangen.

Hanne og Hartvig Weber-Hansen drager i februar igen til Rwanda som seniorvolontører.
Vores udsendte medarbejdere er helt
tæt på vores partnere ude i verden. De er
vores repræsentanter i det samarbejde og
venskab, vi ønsker at have og opbygge med
dem, som vi på en særlige måde er udset til
at vandre sammen med. Jeres menighed kan
aktivt være med til, at dette arbejde fortsat
er muligt.

5

Indsamlingsbehov: Vi har brug for
300.000 kr. for at
realisere vores nuværende planer.
Indbetaling: Danske bank
reg. nr. 3201 Konto nr.
3201182417

Hvem er med i projektet?

Ud over vores udsendte medarbejdere, så
arbejder vi i Burundi sammen med UEBB –
Baptistkirken i Burundi og det fælleskirkelige netværk, Dutabarane, der arbejder med
forebyggelse af hiv og aids samt bekæmpelse af fattigdom. I Rwanda arbejder vi sammen med AEBR – Baptistkirken i Rwanda og
den uafhængige organisation LLCCM – „Let
the Little Children Come to Me“. I Myanmar
arbejder vi sammen med MBC – Myanmar
Baptist Convention og to af de kirkesamfund, de er paraplyorganisation for.

Mærke: IM-tema 5
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.

Budget

Udsendte medarbejdere: 250.000 kr.
Støtte til søsterkirker: 50.000 kr.

Projekter 2017 side
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Menigheder, der vokser

6

Projekt

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda
Omdrejningspunktet for arbejdet i Burundi
og Rwanda er menighederne. Vi har haft den
forret at være med til at understøtte vækst
og udvikling i mange menigheder i både Burundi og Rwanda. Alle menigheder har som
mål at vokse og plante nye menigheder. Og
de gør det!
Gode og dynamiske præster og andre
medarbejdere er en forudsætning for dette.
For tiden uddannes 25 præster i et to-årigt
forløb og derudover 75 evangelister og 75
ungdomsledere i kortere forløb, der veksler
mellem undervisning på skolen og praktik i
menighederne. Der er dog fortsat behov for
flere dygtige medarbejdere til at understøtte væksten.
En måde, vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er at støtte deres
kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer
og især tagkonstruktionen. I byområderne,
hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. Vi har haft en
god og lang tradition for at støtte menighederne her og i 2016 støttede vi således 10
kirker og faktisk også fem skoler, der havde
behov for nye vinduer, døre, cement til gulve
og møblement.
Det vil vi også gerne gøre i 2017. De senere år, har repræsentanter for menighederne
selv drøftet, hvor behovene var størst og så
besluttet hvilke kirker, der skulle prioriteres
at få del i støtten. Vi kan se at det har betydet, at de for stort set samme midler faktisk når at bygge flere kirker, da egetbidraget
er steget markant som følge af dette større
ejerskab.
I 2016 startede vi et landbrugsprojekt i og
omkring Rubura. Formålet med projektet er,
at præsteskolen på længere sigt selv kan fi-

nansiere det meste af driften. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i nye, bedre og mere
effektive dyrkningsmetoder. Rubura er velegnet til dette, fordi der er meget ubenyttet
jord til rådighed, præsteskolen ligger der, og
der er en velfungerende menighed.

Hvem er med i aktiviteterne?
-

-

-

-

Præsteskolen i Rubura. For tiden uddannes 25 præster, 75 evangelister og 75
ungdomsledere.
Teologisk uddannelse af enkeltpersoner
i både Burundi og Rwanda – nogle på
udenlandske institutioner.
Skole- og kirkebyggeri. Vi har de senere
år støttet især bygning af kirker. I 2016
støttede vi bygningen af 10 kirker og
fem skoler.
Indkomstskabende (landbrugs-)aktiviteter i Rubura, der på længere sigt skal
støtte driften af præsteskolen.

Indsamlingsbehov:
225.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201 Konto nr.
3201182417
Mærke: IM-tema 6
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.

Budget

Skole- og kirkebyggeri: 50.000 kr.
Præsteskolen i Rubura: 75.000 kr.
Støtte til andre teologiske uddannelser:
25.000 kr.
Landbrugsprojekt på præsteskolen:
75.000 kr.
Projekter 2017 side
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Internt fordrevne

Projekt

Skoler til flygtninge i Kachin-staten i Myanmar
Myanmar har i de fleste områder af landet
gennemgået en god og positiv udvikling efter, der er kommet en demokratisk valgt regering til magten. Der er dog stadig områder,
hvor der ikke er fred, og hvor befolkningen

må forlade deres hjem. Et af de steder er
Kachin-Staten, hvor der ind i mellem er kampe mellem oprørsgrupper, der kæmper for
mere selvstændighed, og regeringssoldater.
Det betyder, at en del af Kachin-Statens indbyggere har måtte forlade deres landsbyer
og flytte andre steder hen i landet i såkaldte lejre for internt fordrevne. Det kan have
katastrofal betydning for børns skolegang.
Børnene og familierne mister altså ikke kun
deres hjem, men også deres fremtidsmuligheder.
I samarbejde med Myanmar Baptist Convention og den lokale Kachin Baptist Convention støtter vi et projekt, der sender uddannede lærere ud for at undervise på de
ofte interimistiske skoler.
Sekretær for International Mission Morten
Kofoed besøgte Kachin-staten i 2015 og kunne se nødvendigheden af projektet. Mange

7

Indsamlingsbehov:
100.000 kr.
Indbetaling: Danske bank
reg. Nr. 3201 Konto nr.
3201182417
Mærke: Myanmar
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.

forældres største bekymring var netop, om
deres børn fik ordentlig uddannelse, så de
kunne klare sig, når der en gang bliver fred!
Konkret går vores midler til at understøtte
undervisningen ved bl.a. at opbygge lokale
biblioteker og forsyne skolerne med sportsudstyr og andre materialer. Vi har forpligtet
os til at støtte i tre år og slutter således ved
udgangen af 2018.
Projekter 2017 side
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Menighedprojekter
BaptistKirken tilbyder menighederne
at søge støtte til deres egne missionsprojekter i fællesskabet.
Det har to menigheder i år benyttet sig af,
Købnerkirken med et projekt i Nepal, Rise & Shine,
og Bethelkirken med Ledertræning for alle.

Projekter 2017 side
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Rise & Shine Nepal
I Nepal udstødes enker ofte af familien og
lokalsamfundet, fordi overtroen siger, at
enken er skyld i mandens død. Mange enker har mindreårige børn, og de har ingen
eksistensmulighed uden hjælp udefra. „Rise
& Shine Nepal“ danner bofællesskaber, selvhjælpsgrupper og uddanner enkerne til at
skaffe sig indtægt.
Projektet har brug for 60.000 kr. i 2017,
hvoraf halvdelen dækker uddannelse af 20
kvinder indenfor et fagområde, hvor hun
kan skaffe sig et arbejde fx som skrædder

eller med fremstilling af sæbe, stearinlys,
tasker mv. Desuden får kvinderne de nødvendige redskaber og materialer til at starte
egen virksomhed. Den anden halvdel bruges
til at bygge boliger og indkøb af redskaber
til „Rise & Shine Agriculture Project“ - et
landbrugsprojekt udenfor Kathmandu, hvor
der kan bo fem kvinder sammen med deres
børn. Her lærer de at dyrke afgrøder både til
eget brug og til videresalg.
„Rise and Shine Nepal“ (RS Nepal) har på
fem år hjulpet 200 kvinder og deres børn,
men behovet er meget større. Der lever
50.000 udstødte enker i Nepal.
„Rise & Shine Nepal“ blev oprettet i 2011
af Sabina Chamling, der selv blev enke og
enlig mor i en tidlig alder. Arbejdet er præget at en dyb forståelse for kvindernes håbløse situation. Med grundlag i Jesus‘ kærlighedsbud mødes kvinderne med en omsorg,
som forvandler deres liv.

8

Projekt

Indsamlingsbehov:
60.000 kr.
Indbetaling: Kontonummer: 2191 - 0713582328
Mærke: ’RS Nepal’.
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.

Yderligere information: www.cafejulius.dk/
rise-shine-nepal
Projektansvarlig er Købnerkirken i samarbejde med Café Julius, Jan Kornholt tlf.
21494412 e-mail: jan@kornholt.dk

Projekter 2017 side
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Ledertræning for alle

Projekt

Både mænd, kvinder og unge ledere er på skolebænken,
når undervisere fra Bethelkirken i Aalborg er i Rwanda
I 2011 opstod idéen om at etablere en lederskole for nuværende og kommende kirkeledere i Rwanda.
Repræsentanter fra Bethelkirken havde gentagne gange besøgt Rwanda i andre
sammenhænge, men i 2012 var menighedens præst, menighedsrådsformand og ledende børnemedarbejder inviteret til at tale
til præsterne og børneledere under en regional samling om ledelse i kirken. Her kunne
Bethel-folkene konstatere, at der var stor videbegærlighed om emnet og der var også et
behov for en mere moderne tilgang til at involvere unge og kvinder, uddelegere ansvar
og team-sammensætning. Samtidig var det
også meget klart, at ressourcerne – både de
menneskelige og de økonomiske – til at prioritere den del af menighedslivet var meget
få og små.
Efter et lille pilotprojekt blev et egentligt
projekt formuleret og Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling (DMRU) har siden 2015

støttet projektet. 90 deltagere fra 18 forskellige menigheder har deltaget, ligesom repræsentanter fra Burundi også er med. Der
er tale om præster, diakonledere, ledere af
kvindegrupper, korledere og ungdomsledere. Imellem seminarerne er der opgaver og
små projekter, som de forskellige teams skal
arbejde videre med derhjemme. Visionen er
at udruste de enkelte ledere til at se deres
kald til at udruste nye ledere, som i deres tur
discipler og kalder nye ledere. Præcis som
Paulus udfordrer Timotheus til at gøre i 2.
Tim. 2, 2. Derfor har projektet både sin motivation og sit navn fra denne unge, inspirerende leder, som Paulus arbejdede sammen
med.
Erfaringerne fra projektet ind til nu er rigtigt gode. Mange kirker oplever en fornyelse
i måden at tænke ledelse og kirke på, og vi
kan se, at nye ledere tager ansvar og at kirkerne vokser!
Projektet afsluttes i løbet af 2017. I det
nuværende projekt bidrager Bethelkirken
økonomisk og har en vision om at udbrede
projektet til andre dele af Rwanda. Din menighed har mulighed for at støtte dette arbejde, der foregår i samarbejde med Baptistkirken i Danmark og AEBR, Baptistkirken
i Rwanda.
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Indsamlingsbehov:
25.000 kr.
Indbetaling: Bethels konto Reg. Nr. 7459 Konto nr.
1108795
Mærke: Timotheus
Ved opgivelse af navn og
CPR-nummer ved indbetaling indberettes beløbet
til SKAT, så du modtager
skattefradrag efter gældende regler.
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