
Provstikomitéen for Ydre Mission ønsker
”At fremme forståelsen for kirkens mission som en fælles  

opgave for folkekirkens menigheder, gennem information
og deltagelse i fælles projekter”

 

Fælles indsamlingsprojekt for kirkerne i Hillerød Provsti 

Gaver til kirkernes missionsprojekt bedes sendt til
 

Hillerød Provsti’s regnskabskontor
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød

Netbank: Reg. nr. 6483
Konto. 1301169 

Mrk.“Light To Kids”
Yderligere information om missionsprojekt 2020  

kan fås hos: Formand Mary Olsen, tlf. 4825 0303  
samt på www.armenien.dk

 

Missionsprojekt 
2016

Fremtidens kirke 
er nutidens børn

Missionsprojekt 2020
for kirkerne i Hillerød Provsti 

    Dansk Armeniermission er et folkekirkeligt missionsselskab,
    der arbejder i Armenien og støtter armeniere i Libanon og
    Grækenland. Formålet er: 
 - at støtte den Armenske Apostoliske Kirke i Armenien
         i dens bestræbelser på at genopbygge det armenske  
         folks kristne identitet efter 70 års kommunisme.
 - at skabe opmærksomhed om det armenske folks  
         historie og yde en diakonal og forkyndende indsats 
         for det armenske folk.

Light To Kids
Dansk Armeniermission



På lejr med Light To Kids
F

Søndagsskolerne i Armenien er meget populære, og den  armenske 
kirke samler mange børn, hvor de har de nødvendige resurser. 
Kirken i Armenien ved, at fremtidens kirke er nutidens søndagsskoler. 
Men resurserne er små. Derfor hjælper Dansk Armeniermission over 
20 søndagsskoler i ”Light to Kids” projektet, og støtter med uddannelse 
af voksne kvalificerede medarbejdere til dette arbejde.

Dansk Armeniermission støtter det kirkelige børnearbejde ved at 
videregive den stærke danske tradition på området. 
Det er blevet en stor succes, og der er etableret et frugtbart samarbejde 
med den Apostolske Kirke omkring udvikling af et aktivt børnearbejde.

Light to Kids 

Som et ekstra plus kan børnene nu også komme på lejr i Sagmosavank 
i kirkens lejrcenter, som er foræret af et fransk ægtepar. 
Men uden inventar! 
Derfor vil provstiets indsamling gå til indkøb af lejrudstyr og inventar 
til bygningen: Borde, stole, senge, køkkengrej, AV-udstyr, bordtennis,
bordfodbold og bolde. 
Alt det og meget mere, som kan gøre det spændende at være søndags-
skolebarn på lejr i Armenien.

Lejren i Sagmosavank

På lejr med Light to Kids 

Find yderligere oplysninger på www.armenien.dk
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