Vi
setter
spor!

«Vi setter spor»
Gjennom et aktivt leir- og lagsarbeid setter Acta Telemark gode
og varige spor i barn og unge. Gjennom arbeidet rundt om i
regionen setter Normisjon spor i alle generasjoner. Hva slags
spor? Spor av tro, spor av tillit, spor av håp, spor av Jesus.

«spormisjon»

Normisjon i Telemark vil være
.
Vi vil sette spor som andre kan følge. Det er vi som tror på
Jesus som kan lede andre til Jesus, derfor er det også først og
fremst vi som må finansiere misjonsarbeidet.

Vi ønsker å fortsette
				og sette spor.
På neste side kan du lese hva noen av dem som har vært med
i vårt arbeid forteller om hva som har vært viktig for deres tro.
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Som en som ikke er født inn i en kristen familie,
har 24-festivalene betydd mye for meg og for
hvordan min tro har forma seg. I hverdagen
har Hauges vært med på å opprettholde
den troa, både med søndagsmøter og
ungdomsklubben. Acta for meg er viktig, fordi
jeg føler jeg er i et trygt og godt miljø sammen
med mennesker som deler samme tro.
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Acta har betydd mye for meg! Å få se Jesus ”virke”
i både deltagere og ledere på leir er fantastisk.
Acta er etter mitt syn det beste ”redskapet” for å
så Guds ord.

Acta har vært ganske mye av mitt sosiale liv den
siste tida. Det har vært så mye som har skjedd og
det har forandret meg. Før jeg deltok i Acta var
jeg ikke spesielt kristen, men etter jeg har deltatt
har jeg begynt å tro mer og mer. Det har vært som
om jeg fant noe jeg faktisk tror på og som at jeg
fant Gud.

Vi setter nå i gang en ny givertjenesteaksjon der målet er å
få så mange som mulig av

våre medarbeidere

og eiere til å gå inn i en forpliktende givertjeneste til
regionarbeidet i Telemark.

Vi ønsker ikke å være en
giromisjon der vi hele tiden må
mase om penger. Derfor ønsker
vi at flere i stedet skal tegne en
avtale om givertjeneste med
faste månedlige trekk fra konto.
Når man har orden på givertjenesten sin, kan man også lettere
prioritere mellom hva man vil støtte og hvilke henvendelser
man med god samvittighet kan legge til side.

Vi vet at mange gir mye til mange forskjellige
formål. Vi ønsker ikke å bestemme hvordan du
vil fordele dine gaveprosenter, men oppfordre
deg til å bli en aktiv eier av vårt arbeid ved å
tegne en avtale om fast givertjeneste med oss.

Slik går du fram for å tegne
avtale om fast givertjeneste:
• Be om å få tilsendt skjema om Avtalegiro.
• Dette kan vi gi deg eller sende pr post eller epost.
• Dette fylles ut og returneres regionkontoret.

Ta kontakt med oss på tlf; 35 52 28 78
eller epost; region.telemark@normisjon.no
Tegner du avtale innen 15. september får du 10 lodd til vårt
regionslotteri med trekning 29. september. Verdien på loddene
er 200,-

acta
normisjon
barn
og unge i

region Telemark

Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

