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Hedehusene d. 9.10.2015

Så er det igen blevet tid til at glæde sig over det nye bededagsmateriale. I år er det udarbejdet af cubanske
kvinder med temaet ”Tag imod Guds Rige ligesom et lille barn”.
Tak for kollekten i 2015! Den blev på kr. 99.598,-. Den er nu på arbejde rundt om i verden med at hjælpe.
Kom og lad dig inspirere på en af følgende INSPIRATIONSDAGE:
Kollund lørdag 30. okt. 2015. Kontakt Kirsten Gubi Kristensen, mobil 30 48 26 94, mail:
kirstengubi@gmail.com
Odense, torsdag d. 21. jan. kl. 19.00 Kontakt Ellen Hedelund, mobil 30 27 42 29, mail:
ellenhedelund@gmail.com
Sorø lørdag d. 23. jan. Kontakt Marianne Christophersen, mobil 60 14 30 60, mail:
mk.christophersen@get2net.dk
Bornholm, lørdag d. 30. jan. kl. 10.00 Kontakt Elsa Munch Hansen, mobil 51 14 82 66, mail: elsaknud@mail.dk
Grenå, tirsdag d. 9. feb. kl. 19.30 Kontakt: Birgit Clausen, tlf. 86 99 63 54, mail:
clausen.birgit@gmail.com
Færøerne, lørdag d. 20. feb. Kontakt Søster Marisa, tlf. 31 53 86, mail: kerit@mail.fo
Materialer: (ekskl. porto)
CD med billeder og tekst fra Cuba
CD med musik fra Cuba
Postkort, motivet fra forsiden af bededagshæftet
Halskæde med logoet i sølv
Folder om Kvindernes Internationale Bededag

kr. 25,kr. 25,kr. 3,kr. 50,gratis

Hjemmesiden: her finder I plakat, salmeforslag, forslag til avisomtale, afholdelsesstederne (hvis I har
indsendt jeres lokale sted og tid til os), baggrundsmateriale om Cuba.
Tilbagemelding til sekretær Marianne Plum om ændringer af alle slags er meget nødvendig for os!! Send
besked straks efter Bededagen, så næste års materialer kommer til den rette person.
Hjemmesideoplysningerne er også afhængige af jeres tilbagemelding.
Kollekten: send den lige efter Bededagen til kasserer Fritz Kristiansen, så pengene kan komme ud at virke.
Jeg ønsker jer alle hver på jeres sted en velsignet Bededag, hvor vi krydser alle grænser og beder, bærer og
glæder os sammen
Inge-Lise Lollike

-

er du på facebook, så del oplysningerne om dagen også der!
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