VIDSTE DU AT ?
•

For 200 kr. kan du
hjælpe et barn i TZ
til 1års skolegang

•

Afrikansk ordsprog
siger:
Hvis du vil hurtigt,
gå alene !
Hvis du vil gå langt,
gå sammen !

•

Kviste i et bundt kan
ikke knækkes !

OPSLAGSTAVLEN

Afrika
Gudstjeneste
for hele familien

Søndag
1.okt. kl.10:30

Besøg fra Ntoma endnu engang udsat!
Vi har tidligere sendt ud, at vi ville få besøg fra Ntoma. Desværre er
besøget blevet udsat, da visum ikke er gået igennem endnu. Ndamwesiga Karona & Dorah Nkongo, som skal komme på besøg, har
fået deres pas, men vi har ikke modtaget kopi endnu - så ting tager
tid i Afrika!
Vi arbejder hårdt på, at det bliver muligt til marts 2018.
Hilsen Bodil Bach Henriksen

Claus Hemdrup til Bukoba & Ntoma!
Claus Hemdrup, der sidder i menighedsrådet, har valgt at rejse til
Bukoba og Ntoma her i efteråret i 1-2 måneder.
Claus skal hjælpe med IT samt andet arbejde, de kan bruge ham til.
Kigembe, som tidligere var præst i Ntoma, nu generalsekretær i
Kirken i Nordveststiftet, er meget begejstret for dette.
Det er nu spændende, hvornår Claus kan komme afsted.
Vi ønsker Claus alt godt med turen.

ANANAS FRA
Ntoma

Ntoma

Afrika gudstjeneste 1. oktober kl. 10.30
Vi holder den 1. oktober en almindelig Afrika-gudstjeneste med afrikanske toner,
hilsen og indsamling i kurve, som vi oplevede, de gjorde i Afrika.
Der vil være frugt og kaffe i forhallen efter
gudstjenesten, hvor det også er muligt at
købe et års skolegang for et barn i Ntoma.

Køb ét års skolegang til
et forældreløst barn
det koster 200 kr.

Kom og gør dagen festlig!

Betal kontant eller overfør
pengene til Danmission:
giro 01 < 6000398
mrk. Ntoma 1027

Vi havde forsøgt at få besøg af Else Højvang her den 1.
oktober, men hun er på ferie. Hun vil rigtig gerne komme
til marts, når vi forhåbentlig får besøg fra Ntoma.

Ved betaling til Danmission anføres
personnummer, det giver skattefradrag.
Husk også at notere: Ntoma 1027

Webmaster: Inge Bhutho
inge@bhutho.dk
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Nørremarkskirken, Moldevej 1, 7100 Vejle: www.noerremarkskirken.dk
Nørremarkskirken er også på facebook

