
Tak for din gave, så vi 
kan inspirere kirken i 
Danmark til at fortælle 
børn om Gud.

GI’ KOLLEKT VIA MOBILEPAY
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DU KAN 
STØTTE
via MobilePay 88 677
el. bank 7170 - 2257453

Skriv navn & adresse i 
meddelelsesfeltet - så får 
du fradrag for din gave.
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Mange børn i Danmark hører aldrig om Gud.
Andre ønsker et sted, hvor de kan lære 
ham bedre at kende. Derfor er Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler sat i verden! 
Og derfor spørger vi frimodigt om en god 
gave, så arbejdet kan fortsætte.
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