INSAMLING TILL INTERNATIONELL MISSION
1 ADVENT –31 JANUARI
Till församlingen inför kampanjen 2016,
Budskapet om hopp som den kristna kyrkan bär
på är tänkt att lysa och vara synligt på långt håll.
Evangeliets ljus skall vara som en fyr, som leder
människor till en säker hamn där det finns gemenskap och värme. Detta ljus får inte gömmas utan
skall vara synligt i världen. En stad uppe på ett berg kan
inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den
inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för
alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna… säger Jesus i Matt 15.
Equmeniakyrkan och samarbetskyrkor i ett
trettiotal länder vill att evangeliets ljus ska lysa
överallt. Arbetet som Equmeniakyrkan är del utav
är stort. Vi vill hjälpa till genom ord och handling. Det kan handla om att grunda församlingar
i Litauen, att upprätthålla sjukvård i Kongo, att
utbilda pastorer i Kina, att kämpa för indianers
rättigheter i Nicaragua, att ge flyktingbarn utbildning i Libanon, och mycket, mycket mer. Arbetet
som Equmeniakyrkan är en del utav är stort. Genom missionärer har vi en särskild närvaro i ett
antal av dessa länder, och det finns ett behov av
fler internationella medarbetare och det finns
människor som är beredda att gå!

samarbetskyrkor att hålla ljusen brinnande. Tillsammans med dem kan vi förändra livet för många
människor. Så att fler kan möta Kristus och se sina
liv bli förvandlade.
Tillsammans kan vi se till att de resurser som behövs för att vårt ljus skall kunna lysa för människor
finns. Tänd ett ljus genom att vara med i vår insamling för internationell mission också i år!
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SÅ KAMPANJAR DU »

Tillsammans kan vi möta de behov som finns
runtom i världen. Tillsammans kan vi hjälpa våra
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SÅ KAMPANJAR DU
”Tänd ett ljus” är Equmeniakyrkans internationella insamling. Mellan 1 advent och 31 januari kommer insamlingen
att pågå. Här kommer en guide till kampanjen för dig i den
lokala församlingen.

Johan och Julia i Kongo Kinshasa

Roy i Ecuador

Erika i Ecuador

Vittal i Indien

Janet och Raúl i Spanien

Nsukula och Tubi i Kongo Kinshasa

Allt finns att ladda ned på:
www.equmeniakyrkan.se/tandettljus

1. AFFISCH

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING
1 ADVENT – 31 JANUARI

En affisch i både A3 och A4-format skickas ut till
församlingarna i detta utskick. Sätt upp dem på
anslagstavlan inför första advent. De går också att
ladda ned från hemsidan.

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING
1 ADVENT – 31 JANUARI

”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra
i mörkret utan ha livets ljus.”
Joh 8:12

Pg: 90 03 28-6
Swish: 900 32 86, ange LJUS
SMS:a LJUS till 72980 och ge 100 kr

2. BILDSPEL OCH FILMER

Berättelser handlar om våra missionärer och personer i våra projekt i olika delar av världen.
Berättelserna går även att ladda ned som pdf:er från hemsidan. Använd berättelserna i gudstjänster och samlingar.

5. BOK OM MISSION

3. TÄNDSTICKSASK

Mission som förvandlar världen – berättelser om liv och tro
(Equmeniakyrkan, Red: Bertil Widén, Votum förlag)

Tändsticksaskar ”Tänd ett ljus”.
Beställ askar via e-post info@equmeniakyrkan.se

»

Pg: 90 03 28-6
Swish: 900 32 86, ange LJUS
SMS:a LJUS till 72980 och ge 100 kr

4. BERÄTTELSER

Filmer eller bildspel finns att ladda ned på webben. Visa i
gudstjänsten eller på informationsskärmar.

Dela ut askar i samband med gudstjänster eller andra
samlingar. Se till att de inte göms i en kökslåda!

”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra
i mörkret utan ha livets ljus.”
Joh 8:12

Beställ!

»

I boken möter vi och utmanas av unga och äldre, kvinnor och män, pastorer och
lekmän, kyrkoledare och medlemmar i Equmeniakyrkans omfattande nätverk av
kyrkor i hela världen. Boken är subventionerad av Votum Förlag och Equmeniakyrkan för att sprida information om Equmeniakyrkans internationella arbete.
Boken kostar 80 kronor och kan beställas på www.votumforlag.se

Ladda ned material och berättelser på www.equmeniakyrkan.se/tandettljus

»

8. GÅVOKORT

6. FLYERS
EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING
1 ADVENT – 31 JANUARI

Skriv ut ”Tänd ett ljus”-flyers i
A6-format och lägg i psalmböcker och gudstjänstagendor inför
julens alla gudstjänster, julmarknader, lucia- och julkonserter.
Du hittar pdf:en på hemsidan. Se
nedan.

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING
1 ADVENT – 31 JANUARI

Ge en gåva !

Ge en gåva !

Pg: 90 03 28-6 Swish: 900 32 86
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I stället för julklapp – tänd ett ljus! Om församlingen vill sälja gåvokort finns dessa att beställa.
Det finns tre olika sorter: Matpaket till föräldralösa
barn i Kongo Kinshasa, Matpaket till krigsdrabbade
från Syrien eller Gåvokort till internationell mission i
allmänhet.
Beställ via info@equmeniakyrkan.se
90 03 28-6

7. ANNONSER

MATPAKET

VÄRDE

150
kronor

Annonsera i ert församlingsblad eller på digitala informationstavlor i kyrkan. De finns i
olika storlekar och filformat.
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barn i Demok
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majs, bönor,
nötter, fisk, socker
jordoch delas ut
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platser i huvudsta
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en gång i månaden i Semenkvinnor från
. En grupp
de Förenand
e Baptistkyrkornas
Samfund (CEBU),
en av Equmenia
samarbetskyrkor
kyrkans
i DRK hjälper
till med utdelningen.
Omkring 1 800
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går också till
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9. GE GÅVOR
Postgiro: 90 0328-6
Bankgiro: 900-3286
Swish: 900 32 86. Skriv LJUS som meddelande.
SMS: Sms:a LJUS till 72980 så skänker du 100 kronor.
För frågor om inbetalning, kontakta Inger Ågren, 08-580 031 12

10. SÅ RAPPORTERAR DU
När insamlingsperioden under december – januari är avslutad kommer vi att sammanställa hur insamlingen till det internationella arbetet har gått.
Vi vill gärna veta hur mycket varje församling har
lyckats samla in via kollekter, försäljningar, konserter eller på annat sätt. När ni avslutat insamlingen
ber vi er att senast den 31 januari skicka ett mail till:
insamling@equmeniakyrkan.se
Har ni inte möjlighet att skicka mail så går det

också bra att ringa Inger Ågren, 08-580 031 12.
Vi är också tacksamma om kassören snarast möjligt skickar in de medel som samlats in. Skicka till
Equmeniakyrkans bg: 900–3286
Tack för att ni är med i insamlingen!
Hälsningar,
George Olvik, kommunikationschef

LYCKA TILL MED INSAMLINGEN I FÖRSAMLINGEN!
TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD.

equmeniakyrkan.se/tandettljus

