En stjerne lyser i natten,
og viser vej!
Kære fadder og giver!

Juleprogrammer på alle vore arbejdsfelter

2015 har været et år hvor nøden bogstaveligt stod uden
for vores dør og bankede på. Ikke siden anden Verdenskrig
har vi oplevet så store strømme af flygtninge i Europa. Vores hjerter bløder og vi ønsker at hjælpe mennesker i nød.
Alle har forskellige roller og opgaver i en sådan kompliceret situation, og vi ved at Children’s Mission fokuserer på
at hjælpe folk tæt på konfliktens centrum. Sammen med
tyske Humedica arbejder vi i 35 flygtningelejre og i flere
skoler i Libanon. Behovene er enorme, men gennem en
fælles indsats gør vi en stor forskel, og tusindvis af mennesker får lægehjælp hver måned – vores indsats redder liv!
Dette er Children’s Missions rolle i hjælpearbejdet. Midt
i al det had og de spændinger som råder, er det vigtigt for
os at løfte blikket og følge den stjerne som leder os gennem natten.
For mig symboliserer stjernen kærligheden, og den må
vi aldrig miste! Det kristne budskab er et budskab om fred,
forsoning og tilgivelse, og det er vigtigere nu end nogensinde.
Hjælp os med at sprede dette budskab i juletiden!
Du kan gøre dette ved at give en generøs julegave til
vort arbejde, anvend gerne det medfølgende giro indbetalingskort eller indbetal over netbank. Bank konto nr. står
på bagsiden.

Også i år kommer vi til at arrangere store juleprogrammer
for alle de børn og familier, vi tager hånd om rundt om på
vor jord. Julens budskab er fred og ikke strid, derfor er disse
juleprogrammer vigtigere end nogensinde før. Julen er en
fantastisk tid for at nå menneskers hjerter og sprede kærlighed, lys og glæde. Alle de børn, som på forskellige måder
har oplevet et vanskeligt år, hvor de har måttet kæmpe
for deres liv, har brug for ekstra opmuntring til at glemme,
hvad der ligger bag og få et håb for fremtiden. Derfor spiller vores julefester en stor rolle! Jeg skulle ønsker, at du fik
mulighed for selv at deltage i disse fester og høre børnenes
glade latter og opleve deres forventningsfulde øjne, når de
åbner deres gaver. Så ville du virkelig forstår, hvor meget
din julegave betyder.
Til sidst vil jeg ønsker dig en rigtig velsignet jul og takke
dig for den støtte og tillid du viser os i Children’s Mission!

Med venlig hilsen

Bo Wallenberg
GENERALSEKRETÆR

Children’s Mission Danmark ønsker alle vore faddere og givere en velsignet jul, med disse dejlige billeder fra Ukraine og Filippinerne, hvor
mange glade børn får julegave fra missionen.

Velsignet
jul!
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Adresse: Søvangsvej 53, 2650 Hvidovre, Danmark		
Web: www.childrensmission.dk			
E-mail: info@childrensmission.dk			
Telefon: +45 7210 0167				

Bank: Nordea, Søborg Afdeling
Reg.nr.: 2256, konto: 6445 550 599
Girokonto: 921-6464
CVR-nr.: 1750 1682

