VIL DU VÆRE

PARTNER FOR
EN PLANTNING?
MENIGHEDSPLANTNING I
DET DANSKE MISSIONSFORBUND

Kirke

VI DRØMMER OM
VIRKELIGEHDEN
I NØRRESUNDBY
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VISIONEN
Visionen for Nordstjernen, Kirke og
Kulturcenter, er at være en moderne
kirke, der på tværs af nationaliteter og
økonomiske skel, engagerer sig i socialt
arbejde og skaber et rum, hvor børn,
unge og voksne kan udforske den
kristne tro. Mai og David Højgaard har
siden 2016 været i gang med at plante
menigheden i Nørresundby, og de har
skabt relationer til mange nye i byen.
Du kan læse mere om projekt på
www.missionsforbundet.dk/menighedspl
antning

SAMMEN OM
AT PLANTE
Målet er indsamle 30.000 kr. til dette
arbejde – og der er brug for pengene.
Vi håber at du vil støtte med fx 50, 100,
200 eller 250 kr. om måneden det
kommende år. Dit beløb betyder mere
end du tror. Vi kan nå dette årlige beløb
hvis fx 25 personer hver giver 100 kr.
pr. måned. Eller ved at 7personer giver
200 kr., 7 giver 100 kr. og 8 støtter med
50 pr. måned i det kommende år. Hvis
du ønsker at give din gave som ét samlet
beløb, kan du selvfølgelig også gøre det.
Indkommer der mere end 30.000 kr.
årligt, hensættes det overskydende
beløb til senere brug.

GØR DET
SAMMEN
Vi har brug for at stå sammen, for at løfte
den økonomiske opgave med at plante i
Nørresundby. Det kan vi også godt! Så lad
os ikke nøjes med at drømme-men arbejde
for virkeliggørelsen af vores fælles vision.
Her er chancen for at være med i noget
stort. Vi håber du vil være med og yde en
støtte. Du kan være med til at skabe en
stabil økonomi for menighedsplantningen
Nordstjernen, og dermed støtte
muligheden for at videreudvikle arbejdet
med at dele Guds rige med Nørresundby

Nordstjernen på sommerstævne i 2019
på Efterskolen Lindenborg

VÆR MED
Ja, jeg vil gerne være med til at støtte menighedsplanten i Nørresundby ved at
bidrage med følgende beløb pr. måned de næste 12 måneder.
50 kr. __ 100 kr.__ 200 kr.__ 250 kr. __ 500 kr. __ 750 kr. __Andet beløb _____
Navn:
E-mail:
(du vil efterfølgende modtage nyheder fra Nordstjernen, Kirke og Kulturcenter)
Talonen afleveres til præsten i din kirke.
Beløbet sendes til Det Danske Missionsforbund via MobilePay 805077 eller
i form af overførsel til konto nr.: 2374 - 0370 110 700 mærket
”Menighedsplantning Nørresundby”.
Alle gaver er fradragsberettiget ved oplysning af cpr.nr

