Kontaktoplysninger

Church of Love

Hjemmeside:
www.churchoflove.dk

Email:
kontakt@churchoflove.dk

Adresse:
Østergade 11 D, 5492 Vissenbjerg

Tlf. nr.:
4053 2523

”Stedet, hvor værdier forkyndes, fællesskabet
opstår og samværet opleves.”

Udbredelse af kristendommen og derigennem værne om Danmark

Bliv støttemedlem af Church of Love

Hvordan støtter jeg Church of Love?

Church of Love har siden 1997 arbejdet med integration og forkyndelsen af det
kristne budskab blandt muslimer.

Medlemskab for privatpersoner koster min.
Medlemskab for virksomheder koster min.

Church of Love er en valgmenighed indenfor Folkekirken og under biskoppeligt
tilsyn dog uden økonomisk støtte fra kirkeministeriet. Derfor er din støtte meget
afgørende for resultatet af vores indsats på landsplan.

Din gave er fradragsberettiget jf. ligningsloven 8 A, stk. 2.

Det er vores mål, at det kristne budskab når til så mange muslimer som muligt.
Vi arbejder for, at de bliver døbt, at de bliver en del af et kristent fællesskab, og
vi støtter dem i deres kristne liv via menighedsfællesskabet.
Mange mennesker vil meget gerne gøre en indsats, men føler det svært. Måske
er tiden knap, måske ved du ikke lige, hvor du skal gå hen, eller hvad du kan
gøre?

Her er nogle eksempler på, hvad du kan gøre:
•

Invitere til informationsmøder i dit lokalområde for muslimer og enhver,
der er interesseret i at lære kristendommen at kende.
Ved ønske om foredrag, ring på telefon 3512 1299, eller send en email til
info@forfatterforedrag.dk

•

Forestå indsamlinger til støtte for konvertitter

•

Oprette venskabsgrupper med konvertitter

kr. 150,00,- pr mdr.
kr. 5.000,- årligt.

Støttemedlemskab er for alle, der ønsker at gøre en indsats for, at det kristne budskab
når ud til vores nye medmennesker i Danmark.

Betalingsmuligheder
•

Bankoverførsel: 1551 - 10126312

•

Mobilepay: 61457071

•

Tilmelding til PBS:
Nr. 08227667 deb. gr. nr. 00001
Kundenr.: Dit 10-cifrede CPR-nr.

Navn:…………………………......................................................
Firmanavn:…………………….....................................................
CVR/CPR:……………….................................................................
Adr:.………………….....................................................................

Fordele for støttemedlemmer
•

Som støttemedlem har du mulighed for at deltage gratis ved den
internationale dag på sommerstævnet MMC

•

Info om foredrag i dit nærområde sendt til din e-mail

•

Indsigt i Church of Love’s landsdækkende indsats/arbejde

•

Du får tilsendt Church of Love’s nyhedsbrev

Post nr og by:……………………………....................................
E-mail:……………………………................................................
Telefon:……………………………..............................................
Kr................... pr måned med virkning fra d. ...............................
Reg. nr. ......................... Konto nr. .....................................................................
Church of Love opretter betalingsservice

