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VELKOMMEN
TIL ET NYT BLAD

IT’S HARD WORK, IT’S HEART WORK
- IT’S HIS’ WORK

Uddrag af pastorsamling i Rumænien
- Tema: inspiration til menighedsplantning.

Her sidder du med det første magasin - udgivet af Active Mission. - en gren af AKO’s arbejde- nemlig indsatsen
for at arbejde med på Missionsbefalingen: Gå Ud i al verden. Forkynd evangeliet- det gode budskab. Gør alle

folkeslag til mine disciple, idet i døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet i lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer - og se, jeg er med jer alle dage- indtil verdens ende,
De følgende sider vil give dig indblik i AKO
– Active Mission’s udvikling over de første 30 år.
Aktuelt udfordres Active Mission på
mange fronter. Der er en bølge af Helligåndens virke - i hele verden. Gud kalder
mennesker af alle nationer og alle etniciteter.

get er kommet nær Matt. 4,17. Altså vend
øjne og øren til Gudsordet - og tro på
Hans kærlighed, tro på Jesus, hans korsfæstelse og opstandelse -- og bliv et Guds
barn ved tro og ved efterfølgelse af Ham.

Søren Viftrup
Formand

Han udruster og sender, jf. Ap.gj. 1,8; Her
talt i nutid: Nogle bliver i deres ’Jerusalem’,

deres by og kommune, andre drager ud til
deres ’Judæa’, nærområdet, atter andre
til deres ’Samaria’ - de udstødte grupper og endelig sendes andre til ’verdens ende’

1.

-Altså både lokalt og globalt syn.
Gud kalder, udruster og sender. Mange
har deres egen agenda - og vil ikke følge
Guds råd, men dem, der er rede - udruster
Gud og sender - som ambassadører, som
herolder, der nu forkynder for al skabning, at der er en Gud i Himlen, som også
vandrer her på jorden - ved hans kirke.
Budskabet er: Omvend jer, thi Himmeri-

Følge Guds kald og anvisninger:
Gå, hvor jeg sender, plant, hvor jeg
anviser. Arbejd’ sammen med dem,
jeg giver jer. Gør hver især, hvad jeg
lægger i jeres hænder at gøre: Opsøge, opmuntre, inspirere, udruste,
fonde - jeres partnere venter på jer

2.

Dynamikken potenseres, når vi
iværksætter ”plug-in” - vandrer og
virker sammen.

3.

Vi søger partnere og sponsorers til
alle disse menighedsplantere, der
står og venter - alle disse grupper
derude, som venter på at Gud får os
’fløjet ind’

KOLOFON
ACTIVE MISSION er den missionale afdeling af AKO (Landsorganisationen AKTIVE
KRISTNES OMSORGSARBEJDE)
AKO - Sekretariatet
Vardevej 106, 7100 Vejle
Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-14
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Telefon: 23952386 /93872386
Email: kontor@activecaring.dk
Formand: Søren Viftrup, Vejle
soeren.viftrup@gmail.com
Bogholder: Knud Andersen, ka@ako.dk
Bladredaktion:
Søren Viftrup, Fia Thrane (layout)

4.

Vi henvender os til menigheder,
familier og singler - bliv partneradopter en bibelskole-anpart,
- adopter en menighedsplanteralene - eller sammen med andre.

5.

Vi oplever, at det er tid at plante globalt, - i alle nationer. - tid at
plante i Danmark, Jylland og omkringliggende øer, også blandt Ny
tilkommende, asylansøgere og nydanskere - Og vi er ikke alene - vi er
mange og vi føjes sammen - skridt
for skridt.

6.

Kontakt os - få flere oplysninger
Søren Viftrup 23952386
- vær med - bed med - bær med.
Bladet udkommer i 1500 eksemplarer
Giv en gave
via hjemmesiden
www.activemission.dk
eller på konto: 9570 454-56-89372

Et ‘Himmelsk’ Syn
mennesker fra alle nationer og nogle af
Et kald - et syn - modtaget under inddisse vil jeg sende til andre destinationer.
flyvning til Heathrow Airport 2001. Jeg
Der vil de møde andre med samme kald
er på dette tidspunkt præst i Apostolsk
og dette møde og dette samarbejde vil
Kirke i Vejle, missionskoordinator for
betyde dynamiske teams,
Apostolsk Kirke’ Mission
Jeg kalder og
som vil følge mine instruk-AKM- og grundlægger og
forbereder
mennesker
ser og fuldbyrde min plan.
leder af AKO -- siden 1993
fra alle nationer og
Jeg vil sammensætte
med sekretariat i Vejle.
nogle af disse vil
mine teams - og jeg vil selv
Jeg sidder i fly, på vej
jeg sende til andre
koordinere dette arbejde
til Missionskonference i
destinationer. Der
- for jeg kender hjerterne
Durban, Sydafrika. Ved
vil de møde andre
og jeg sætter mine hold.
ankomst til Heathrow Airmed samme kald
Dette globale netværk
port bliver vi sendt i kø og
dette
møde
og
vil jeg give styrke og det
lufthavnen er overfyldt,
dette samarbejde vil vil være meget frugtbart.
og i 20 minutter duver vi
betyde dynamiske
rundt over skyerne og nyteams,
som vil følge
der solskinnet. Jeg sidder
Ingen menneskelig orgamine instrukser og
ved vinduet og tænker på
nisation kan magte detfuldbyrde
min
plan.
den kommende konfete alene, - jeg Herren, vil
rence og på Guds timing.
selv forestå denne store indhøstning - og
Imedens ser jeg det ene fly efter det ankoordinere og bruge alle dem, der tager
det ’poppe op’ gennem skydækket og
dette til sig.
sætte kurs, alt efter dets bestemmelse.
Samme år(2001) brister boblen over RuOg her - lige her - taler Helligånden tydemænien - en bølge af menighedsplantinligt i mit hjerte: Jeg Herren, forbereder og
ger følger senere i Nepal og i Sri Lanka.
udruster titusinder af mennesker i denne
Og - mere er på vej.
tid for at bruge dem i den kommende
De sidste 2 år har jeg mærket en stigenindhøstning. Jeg kalder og forbereder

de opdæmning inde i mit sind. Jeg har
kæmpet med forskellige fjendebilleder,
- røster, der påviser mangler og umuligheder. Blokkerende hændelser undervejs. Gud sendte da en tjener i Mindresti, som under en frokost efter afsluttet
gudstjeneste, pludselig sagde: Gud har
vist mig, at jeg skal sige til dig:
Fjenden har kastet mange store sten på
din vej. Du kan ikke selv flytte dem, men
kun gennem bøn kan disse sten (fjender)
fjernes. Herren vil, at du holder fokus på
bøn og ser Ham rydde vejen.
Dette har jeg delt med AKO’s bestyrelse.
Også her kom opmuntringer og profetiske udsagn, der fokuserede og styrkede
Guds løfter for denne høsttid.
Bønner er bedt - og bønner bliver bedt
- og Gud rydder vejen for disse sten.
(Se Johs. Å . 1,3)
					 /SV

Trincomalee 2019
Aktuel menighedsplantning igang.
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Historisk baggrund
- Active Mission 1989 til 2019
Det begyndte i hjertet - det fødtes i året 1989 - AKO
blev stiftet, seminarer blev afholdt. Synet for Perlen på
Hannæs tonede frem efter bønnekampagne, Jesus-lejr
i Frøstrup, Thy og derefter visionen for at op starte et
bofællesskab, et mødested - ja et landsbyprojekt.
Under første besøg i Rumænien I 1991 - hvor vi rejste ud for
at hjælpe på børnehjem, kendt ud fra TV udsendelsen kaldet
”Chaucescus Børn”, tog vi kontakt med kirken derude. Vi mødte her pastor Octav Axinte og en 2 år gammel menighedsplantning i storbyen Botosani. Efter en gudstjeneste i kirkens midlertidige lejemål, fortalte Octav: Vi er i gang med at plante en
ny menighed, var op startet med at bygge på erhvervet grund,
men revolutionen og den deraf følgende inflation bragte os i
knæ. Vi står med en halvfærdig kælder - og kan ikke selv mere.
Kan AKO hjælpe, kan kristne i Danmark hjælpe. Jeg svarede: Vi
hører jeres hjertesuk. Vi kan kun love følgende: At bære dette
med til Danmark. I må bede og arbejde, så vil vi også bede og
arbejde - og fortælle om situationen. Så må vi afvente Guds
svar. Som sagt så gjort. I Danmark hørte flere kirker og flere privatpersoner råbet. I efteråret 1991 bragte vi de første 25.000
kr. Nu blev kælderen færdiggjort og kirken kunne samles der.
Der blev arbejdet videre. Over de næste 4 år bragte AKO hvert
år 4 donationer af indsamlede midler og med lidt over 200.000
kr. i alt, blev kirken færdigbygget og indviet i oktober 1995.
I årene 1992 til 2001 talte vi i mange kirker under vore nødhjælpsture. Alle steder pålagde Helligånden mig at udfordre kirken
til at så evangeliet NU, sende arbejdere ud - NU, -for tiden var
gunstig.

Nye menigheds plantninger
I 2001 talte Helligånden tydelig igen: Nu skal AKO også engagere sig i at sikre plantning af nye menigheder. Vi forelagde dette
for Octav under besøg, og han smilede glad: Søren, vi hørte råbet og vi er i gang, men vi mangler jeres støtte og opbakning.
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- Vi iværksatte nu et omfattende mobiliseringsprogram - og
kaldte på evangelister - familier - til at rejse ud til nye landsbyer.
Dette blev til et voksende arbejde.

Frugtbare år
I løbet af tiden 2002 til 2009 blev der plantet rigtig flittigt. Octav
udtalte i Apostolsk Kirke, Worsaeesgade, Vejle, under besøg i Dk
i disse år, at arbejdet rundede 75-80 menigheder. AKO indkaldte
2 gange årligt til pastorale samlinger. Her kom fra 100 til 150 arbejdere. Udrustning, efteruddannelse, opmuntring, opfølgning.
Frugtbare år, med slid og møje og glæde. I disse år talte Helligånden igen og igen og ledte os i samarbejdet med den stedlige
kirkebevægelse, Biserica Apostolica, Pentecostale movement.
Arbejdet fortsatte - og fortsætter - nu i lavere tempo. Undervejs
er 13 kirkebyggerier fondet af indsamlinger i Danmark. I 2018/19
bygges igen i Mindresti.

Global Church Planting
- Active Mission 1989 til 2019
I disse år fødtes temaet Global Church Planting.
I 2003 hørte jeg Helligånden sige: Jeg sender dig til lande med bjerge, søer og ufremkommelige veje. Her skal
menigheder plantes.

Hvilken vidunderlig overraskelse. I sparsomme lokaliteter udfoldedes en meget frugtbar bibelskole, der udrustede og sendte
evangelister ud. Menigheder blev plantet.

2 år senere besøgte Purnima Danmark og fortalte kirken, at hendes mand og hun selv var i gang med at op starte en bibelskole i
Katmandu og de søgte sponsorer. Apostolsk Kirke i Vejle lovede
at indsamle og gøre noget. Vi sendte lidt penge og fik gode svar.
AKO gik ind og tog koordinerende ansvar.

Struktur var fraværende så AKO udfordrede og hjalp den gryende bevægelse med at få struktur og troværdig administration.
Vi besøgte nye plantninger, opmuntrede og lyttede. Det førte
til, at AKO iværksatte årlige pastorsamlinger for at følge op, for
at skabe netværk og efteruddannelse - og i 2015 fortalte lederen, RajKumar, at over 80 menigheder nu var startet og flere
kom til, hele tiden. Vi havde da startet netværket, GCP-N Global
Church Planting-Nepal. KCV - apostolsk kirke i Vejle, havde fortsat indsatsen og båret bibelskolens drift - år for år, medens AKO
støttede mange menighedesplantninger og fondede såvel pastorsamlinger som social projekter - sidstnævnte gennem GS-N
Grace Society-Nepal. I skrivende stund- februar 2019, fortsætter
arbejdet og nye bølger er på vej.

I 2005 stod jeg i Sri Lanka med indsamlede penge i Dk. for at
hjælpe efter Tsunamien. Her kom så kontakten med Apostolic
Church, Sri Lanka v/ ps. Thasan. Her udfordrede jeg kirken til at
plante NU. Vi fandt en proces for et sådant projekt og udsendte
7 evangelistpar som i løbet af 5 år plantede 17 menigheder, alt
støttet af AKO. I 2007 rejste vi videre fra Colombo for at besøge
Katmandu og GCB - Grace Bibel School.

Simona & Rodica Niculcea, menighedsplantere i Saveni. ( Blandt
de første udsendte i 2001)
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Nepal
OVER BJERGE- GENNEM DALE

Bibelskole GBS
- Korte facts

Grace Bible School GBSC – Op start i 2004. Har lige nu op startede 29. Bath med 18 elever.

Samjhana Mokta Rhana Bhat (her under) ansat af AKO som
bogholder og kortinatoren meget dygtig kvind. Samjhana har
haft 3 mdrs. træning på diakonhøjskolen i Århus, er gift med
Moktan og har nu 2 skønne børn.

Efter nogle år i de meget trange kår, kom jordskælvet i 2015 og
de måtte finde nye lokaliteter.
En grund blev lejet 200 m fra det første sted. Her blev opført
skolebygninger, med sovesale, køkken, toiletter, undervisningslokale, kontorfaciliteter og endelig også en lille lejlighed til et
præstepar. På samme grund blev opført en kirkebygning. En
stor part af disse er fondet af KCV i Vejle og øvrige af AKO-Active
Mission- samt en donation fra en kirke i USA.

Hvert år besøger jeg - oftest sammen med Knud E. Palmelund
- Nepal og her mødes vi med Executiv board, gennemgår vi udviklingen og planlægger år frem. Samtidig reviderer Knud E.
sammen med Samjhana alle regnskaber - og indtil nu er der kun
ros at give for en formidabel indsats af Samjhana.

Grace bible school

Anugraha Aschis Church grundlagt af Purnima og Raj Kumar
Rhana Bath, fungere på denne campus.

Skolebygningen her under, blev opført i 2015- efter jordskælvet.
her rummes mellem 18 og 24 elever, over et skoleforløb på 5
måneder. vægten ligges på bibel indsigt, menighedsplantning
og evnen til at leve under sparsomme vilkår.

Bibelskolen GBS fungere på samme campus - og billederne viser
lidt af de enkle, udmærkede nye faciliteter. Kontoret rummer
skolens, kirkens, NGO-en GS-N og AKO’s administration.

Active Mission søger flere sponseres til driften af skolen. KCV i
Vejle sponserer 64.000 kr. hvert år. - Det bærer skolens basisdrift. Men der er behov for opgradering, udvikling og vedligehold. Dertil fonde Active Mission 10 pastorer/menighedsplantere og har stort ønske om flere sponsorers hertil.(se side 9)

6

Sri Lanka -Apostolske Bibelskole
Bibel skolen har hjemsted i en større lokal kirke i Moratuwa. Kirken afgav nogle rum til den gryende bibelskole.
Apostolsk Kirke, Sri Lanka’s executive board, tilsatte den da
unge pastor og bibelskolelærer Shehan Fernando som Principal.

aften - for at nå bibelskolen. Det er umulig samtidig med
at skulle løfte opgaven: at genrejse kirken i Wellawata.
Shehan arrangerer da, at en række pastorer kan få efteruddannelse via fjernstudier, koordineret og støttet af ham.
Disse dygtige menighedsledere og en søndagsskole pioner bliver så for 2-3 år basis af udrustningsindsats. Samtidig fortsætter Shehan studier- og han skal her i april aflevere sidste opgave - m.h.p. at opnå doktorgrad i Teologi.

Revitalisering af bibelskolen.
Januar 2019 har AKO- Active Mission -besøgt Sri Lanka. Haft
drøftelser med Executive board for kirken, og der er nu udsigt
til at revitalisere og genstarte et nyt bibelskoleforløb i mere almindelig forstand. Der skal gennemføres nogle opgraderinger
af bygningsmæssig karakter, hvorefter Shehan - efter studie-afslutning, vil begynde at forberede nystart.
Hans store hjerte for uddannelse, udrustning og menighedsplantning var synlig erkendt.
Forholdene for elever var ikke de bedste, men ivrige, passionerede elever overvandt de fysiske skrøbeligheder og fik god
træning.

Ny bølge af menighedsplantere.

Kirke centeret Vejle- KCV gik ind med støtte på op til 15.000 kr./
år til denne skole. Vores søsterkirke i Frankrig ville så give tilsvarende. Med egenbetaling og disse to sponsorers, - kunne skolen
lægge fra land og udvikles.
Active Mission påtog sig at støtte flere udsendelser af menighedsplantere.(samt mange humanitære projekter)
2015/16 - sker et skifte i landsledelsen og nogle følgebeslutninger rammer skolen, idet Shehan anmodes om at flytte
til Wellawata for at lede menigheden der. Det betyder en
daglig køreafstand på ca halvanden time morgen og igen

Der står en flok af ivrige, passionerede unge - klar til at drage
ud.
Vær med til at sprede guds ordi denne globale høst tid.
Vi søger sponsorer - der skal ikke så meget til, for at en menighedsplanter i Sri Lanka kan gå i gang. (se side 9 )

DER ER BRUG FOR DIN STØTTE
Støt Active Mission’s arbejde via vores
hjemmeside
www.activemission.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank:

AKO konto: 9570 454-56-89372
Kontakt gerne Søren Viftrup, for mere information Tlf: 23952386
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Kirkebyggerier
- af Active Mission verden over

Nepal:

Rumænien:

Sri Lanka:

•

Nemtal kirken

•

Crisan kirken

•

Purhukkudiyiruppu kirken

•

Bitakuni kirken

•

Elim kirken

•

Mannar kirken

•

Netra' kirken

•

Mitoc kirken

•

Wellawata kirken

•

Banesti kriken

•

Gorbanesti kirken

•

Demacheni kirken

•

Baranca kirken

•

Popeni kirken

•

Chilisceni kirken

•

Mindresti kirken

•

Dacia kirken

•

Iliseni kirken
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AKO - Active Mission - har således fondet
18 kirker i de tre lande, samt støttet flere
andre.

AKO Active Mission har støttet menighedsplantninger gennem lokale evangelister - 80 i Rumænien, 85 i Nepal og 18 i
Sri Lanka siden opstart.

Menighedsplantere & Evangelister
- aktuel støttet af Active Mission

Raj Kumar Rana Bhat
Anugraha Ashis Church
Nepal

Sangkhai Tamang
Anughara Ashis Church
Napal

Samjhana Ranabhat
Anugraha Ashis Church
Nepal

Aitalal Praja
Bittakuni Church
Nepal

Kumar Praja
Immanuel Church
Nepal

Bir Bahadur Praja
Pabitra Ghotame
Church,
Nepal

Gunga Bahadur Gurung
Prakash Church,
Nepal

Deepak Rai
Prakash Church
(Daughter Church)
Nepal

Jeevan Shing Dhami
Dharampur Church
Nepal

Dana & Costica
Macovieciuc
filadelfia Church,
Suceava, Rumænien

Danut
Chilisceni church m.fl.
Rumænien

Gorgan Mihai
Corjeuti Crisan church
Rumænien

Remus Abuciolaia
Diakon church
Rumænien

Scrobinta
Baranca Hudesti church
Rumænien

Soltuzu Aurel
Mlenauti church
Rumænien

Shehan Fernando
wellawatta church
Sri Lanka

Niroshani Fernando
Wellawatta church
Sri Lanka

Sujini
Søndagsskole pioner
Sri Lanka

Pastor Roberts
Colombo
Sri Lanka

Jugoraja & hustru
Trincomalee church
Sri Lanka

9

DEN GODE
HISTORIE

Glimt

- fra nybrud i Golaesti til udvikling i Mindresti
AKO møder en meget visionær gruppe - KontaktMission
i
Iasi-området
for
nogle
år
siden.
Der øves en stor indsats ude i et område - nær grænsebyen
Sculeni - et område med 2 håndfulde landsbyer- mest kendt af
os er Sendreni, CotuMori.
Golaesti - Nybrud
I 2017 blev gjort et forsøg på at plante menighed i
byen Golaesti. Et evangelisk fremstød, udført i form
af fodboldkampe og evangelisering i en akkord.
Her blev AKO ført med ud - besøgte mange, utrolig fattige
sigøjnere - og blev involveret i familiers dramatisk kampe.
Midt i dette bliver et hus opført til en familie, hvis hus var brudt helt
sammen. Der blev bygget et rum, som midlertidig blev dedikeret
til opstart af menighed, med udgangspunkt i nogle få kristne.
2 år senere er der overfyldt - 30 børn og 15-20 voksne mødes der
- og det vokser måned for måned.

Mindresti - vækst og udvikling
En kirke blev bygget i 2006. Den er nu overfyldt. Beboerne i
byen og i flere nabobyer finder vej - møder Gud og begynder en
ny vandring med Ham.
De seneste 2 år er tilgangen af nye steget betydelig. Mange
kommer til gustjenesten, kommer til undervisning - bliver døbt
- og finder en akteiv plads i det fællesskab.
I 2017 stod det klart, at udvidelse var nødvendig. Det
første til vision for et sted, både til kirke og til multihus for
landsbyområdet.
Visionen blev født i bøn og blev til en beslutning om at tage fat.

Guds Rige bringer glæde - og håb, - selv midt i håbløsheden..

Dynamisk team-work
- for denne tid.

Velsignet er den, der læser eller hører de profetiske ord, og
tager dem til sig - for tiden er nær. Johs. Åb. 1,3
Johannes indleder åbenbaringen med ordene: Denne bog
handler om, hvad Gud lod Jesus Kristus åbenbare for sine
tjenere om, hvad der snart skal ske. Han åbenbarede det
for mig, hans tjener Johannes, ved at sende en engel, og
jeg fortæller her, hvad Gud sagde og hvad Jesus viste mig,
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akkurat som jeg så det. Velsignet er den, der læser eller hører
de profetiske ord, og tager dem til sig - for tiden er nær.
Disse ord ringer i mit hjerte - og lyden er forstærket.
Ifølge
min
forståelse
er
vi
i
den
tidsepoke,
som der tales om i ovenstående: tiden er nær.
Guds Ord skal forkyndes i alle nationer, for alle folkeslag og
etniske grupper. Den globale høsttid er i udfoldelse - kloden
rundt. Mange læser og manger hører de profetiske ord, og

Vision & håb for
Active Mission satser på det faktum, at når mange bærer sammen, kan
vi nå meget længere ud og det er virkelig NU, der skal udrustes, sendes
og plantes.
•

At finde flere menigheder der vil stå
med i at bære Bibelskolerne Grace
Bibel School i Katmandu, Nepal og
støtte renovering og revitalisering af
bibelskolen i Sri Lanka.

•

At fonde og udsende 25 nye, lokale
menighedsplantninger gennem 25
nye partnerskaber dels i Nepal, dels i
Sri Lanka og dels i Rumænien.

•

At fonde og bære pastorsamlinger i
begge disse lande.

Tiden er inde - Sammen kan vi når
langt .
Bøn, medleven og økonomiske
ofre er afgørende.
Omkostningerne på GBS i Katmandu er
p.t. 75.000,- /år for basale drift. Hertil
er der behov for mindre vedligehold
og nyanskaffelser. KCV i Vejle bærer
allerede 75% af driften. - Vælg gerne at
bære med -ud fra dine/ jeres muligheder.
At støtte en Menighedsplanter(MP-er)
(se side 9). koster fra 25 €(190,-kr.)- op
til 100 € (750,-kr.)/md. Man kan også
vælge den MP-er man gerne vil støtte
og så vælge det et selvvalgt beløb.

Man kan godt være flere om een MP-er
At bære med på pastorsamlinger handler
om, at de lokale MP-ere - ikke kan få råd
til at rejse.
Nepal eller give deltagerbetaling.
Sri Lanka 1 årlig pastorsamling koster
Active Mission i Sri Lanka og i Nepal
6.000€ /land.

Tiden er inde - sammen
kan vi nå langt.
Bøn, medleven og
økonomiske ofre er
afgørende.

Multihuset - i Mindesti - 1 sal bliver en smuk
kirke, med vi udsigt. Lige nu vokser kirken
Rumænien markant og der ses med
længsel frem til, at kirken kan tages i
brug. I stueetagen indrettes lokaler til
lektiehjælp for børn samt basal indlæring
for voksne analfabeter
Active Mission har nu tilsagn fra en
frivillig medarbejder, der vil sikre, at vi
får givet gode rapporter tilbage til hver
sponsor.

Kontakt mig på AKO sekretariatet i Vejle
-tlf. 23952386 og få en snak om, hvad du/I
gerne vil stå med i.
Så finder vi en aftale, nedskriver aftalen
og sørger for, at vi hver har denne
aftaletekst.
Ser frem til mange henvendelser.
/SV

mange tager dem til sig. Det harmonerer med det syn, Gud gav
mig i 2001 -(side 3).

Nogle sendes, andre muliggør sendelse. Det vigtigste er ikke,
Hvad vi skal, men at vi gør det, Gud lægger i vore hjerter.

Djævelen ved hans tid er kort. Jesus siger, at Tyven (Djævelen)
kom kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet
for at give liv, ja liv i overflod. (johs.10,10)

Vær medarbejder i et dynamisk team-work for denne tid.

Uanset de tydelige spor af Djævelens hærgen, så lad os ikke blive
lammet af tvivl, fortvivlelse eller ligegyldighed, men tværtimod
løfte vore hoveder - og læse, høre og tage Guds ord til os.
Der plantes globalt. Gud leder et suverænt arbejde, der
mobiliserer tusinder og atter tusinder af menighedsplantere og
menighedsleder.
Hver af os er ansvarlig for det, vi har fået betroet. 10, 5 eller 2
talenter.

/SV

DER ER BRUG FOR DIN STØTTE
Støt Active Mission’s arbejde via vores
hjemmeside
www.activemission.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank:

AKO konto: 9570 454-56-89372
Kontakt gerne Søren Viftrup, for mere information Tlf: 23952386
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AKO’s Bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Søren Viftrup, Vejle

Flemming Philip, Sønderborg

Gunner Andersen, Thisted

soeren.viftrup@gmail.com

philip@c.dk

bodilgumse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Helle Ploug, Horsens

Bjarke Schmidt, Sønderborg

Karsten Bjørnstad, Odense

helleovervadploug@gmail.com

bjarke.privat@gmail.com

karsten@bjoernstad.dk

Fokus på partnerskaber
På vores hjemmeside er alle vores projekter udførligt beskrevet og det er muligt at øremærke sit bidrag til et konkret
projekt. Udover øremærkede bidrag er vi meget afhængige
af vores trofaste partnere, som støtter organisationen og
dermed giver os handlefrihed og grobund til at udvikle og
lave nye tiltag.

på 500 kr. hver måned.

100 nye partnere

Hvis du endnu ikke er partner, vil vi bede dig overveje at blive
det. Du kan se hvordan du opretter et partnerskab via vores
hjemmeside www.activemission.dk. Det er nemt og enkelt.

Et af vores mål for 2019 er at få 100 nye partnere, som vil
støtte Active Mission med et fast beløb hver måned. Vi har
inddelt vores partnerskaber i tre kategorier, hvor man kan
vælge et bronze partnerskab på 100 kr. hver måned, et sølv
partnerskab på 250 kr. hver måned eller et guld partnerskab

Som partner vil du være med til at sikre kontinuitet i vores
arbejde og gøre det muligt at lægge langsigtede planer med
hensyn til kapacitetsopbygningen de steder, hvor vi arbejder. Du er med til at ændre livsvilkårene blandt mennesker,
der lever under håbløse omstændigheder.

Din støtte er fradragsberettiget ifølge ligningslovens § 8a og
du kan til enhver tid opsige dit partnerskab enten telefonisk
eller skriftligt.

ER DU MED? SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDS E-MAIL
Tilmeld dig via www.activemission.dk
SÅDAN STØTTER DU
Støt Active missions arbejde via vores
hjemmeside www.activemission.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank: AKO konto: 9570 454-56-89372

- For yderligere information kontakt Søren Viftrup på tlf: 23952386
AKO er godkendt efter ligningslovens
§8A og §12 stk. 3 d.v.s. gaver er fradragsberettigede og der kan oprettes
gavebreve.

Bliv medlem:
Kontingent: kr. 50,- årligt pr. person
kr. 100,- pr. husstand (hjemmeboende børn over 18 år)

