FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP – SOGNEINDSAMLING
C/o Betty Busk, Aggersundvej 67, 9600 Aars

Telefon 98 62 13 05 Mobil 42 38 66 21 Mail: buskkrogh@hotmail.com

Aars, februar 2015
Kære Indsamler
Ved årets sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder. Det gør vi, fordi
søndag den 8. marts er ”kvindernes Internationale Kampdag”. I mange lande er kvinders
rettigheder sikret ved grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk vold og
diskrimination – og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder.
70 % af verdens fattigste er kvinder – 39.000 kvinder tvinges hver dag til at indgå ægteskab,
selv om de er under 18 år.
Du/I har tidligere år været så venlige at hjælpe med indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.
Aars sogn vil igen her i 2015 være aktiv med i sogneindsamlingen, som finder sted søndag
den 8. marts 2015.
Reserver venligst dagen, hvis du/I har mulighed for det, vi har hårdt brug for din hjælp.
Din/jeres indsats gør en forskel.
Indsamlingens tema er denne gang:
”Giv os i dag……” med reference til fadervor.
Indsamlingen vil forløbe som de tidligere år. Der er gudstjeneste i Aars kirke kl. 9.00
Umiddelbart efter gudstjenesten ca. kl. 10.00 er der kaffe/the og rundstykker i kirkecentret,
hvor indsamlingsbøsserne vil blive delt ud.
Efter indsamlingsruten er afsluttet går turen tilbage til Jutlander Bank (Sparekassen
Himmerland), hvor pengene vil blive talt op. Jutlander Bank vil ud over optællingen være
vært ved Kaffe/sodavand.
På indsamlingsdagen bliver åbningstiden og indgang til Jutlander Bank bekendtgjort.
Ca. 14 dage før indsamlingen vil du/I blive kontaktet pr. telefon. Kender du/ I nogen der også
gerne vil samle ind, så er de hjertelige velkomne.
Tilsagn – framelding kan også ske på ovenstående mailadresse: buskkrogh@hotmail.com
Med venlig hilsen og på gensyn.
Lene Andersen - Anette Thorsen - Gudrun Pedersen - Lars Viborg- Erik Madsen- Betty Busk
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