
	  

I	  børnekirken	  har	  vi	  de	  sidste	  fem	  søndage	  
hørt	  om	  Anna	  fra	  Århus	  og	  Kwanda	  fra	  

Sweetwaters	  i	  Sydafrika,	  der	  begge	  er	  med	  på	  
Guds	  mission	  i	  verden.	  For	  selvom	  de	  bor	  i	  
hver	  sit	  land	  og	  kun	  er	  børn,	  kan	  Gud	  stadig	  
bruge	  dem,	  lige	  som	  de	  er,	  på	  sin	  mission.	  

	  
Vil	  du	  være	  med	  på	  Guds	  mission	  i	  verden	  og	  
hjælpe	  børn	  ligesom	  Kwanda	  i	  Sweetwaters	  i	  

Sydafrika,	  kan	  du	  overføre	  et	  beløb	  på:	  
	  

Mobile	  Pay:	  579797	  
Eller	  lave	  en	  overførsel	  på	  :	  

www.buo.dk/ithemba	  
	  

Pengene	  går	  til:	  iThemba	  Projects,	  der	  netop	  
arbejder	  i	  Sweetwaters	  i	  Sydafrika.	  Læs	  mere	  

på:	  www.buo.dk/ithemba	  
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