
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. 
Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfolken i norra 
Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola högt upp i 
Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns 
förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar 
tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är vad vår internationella 
mission handlar om.  

Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans 
kan vi sprida hopp och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns.

I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande 
arbete. Du kan också vara med. Bland annat genom att ge till vår 
internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta 
ge människor möjligheter att skapa sig en framtid och sprida hoppets 
evangelium.

TILL FÖRSAMLINGEN 
INTERNATIONELL INSAMLING 2020–2021
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1. AFFISCH
Ladda ner affischen i A4 eller A3 format från 
hemsidan. Skriv ut den och sätt upp den på 
anslagstavlan inför första advent. 

SÅ KAMPANJAR DU
Mellan 1:a advent och 31 januari kommer vår insamling till internationell mission att pågå. För att 
göra det enklare för församlingen att berätta om insamlingen finns här en guide till de olika delarna i 
kampanjen. Allt finns att ladda ned på: equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

Ladda ned material och berättelser på www.equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

3. GÅVOKORT
Gåvokorten finns att ladda ned och skrivas ut 
från hemsidan. Använd de som ett bevis på 
att du skänkt en gåva till Equmeniakyrkans 
internationella mission. 

2. FILMER
Filmen om internationell mission finns på 
hemsidan och på vår youtubekanal. Filmen 
består av korta sekvenser från olika platser 
som vi har relationer med. Den kan spelas 
med eller utan ljud. 

Visa den i gudstjänsten eller på 
informationsskärmar.



Ladda ned material och berättelser på www.equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

4. KORT OCH KUVERT
Som ett komplement till insamlingen finns det möjlighet till förmån för internationell 
mission sälja en box med tio kort och kuvert. Motiven är inspirerande från 
Apostlagärningarna. Korten finns att beställa genom nyamusik.se. (Begränsat antal)

Använd korten som
jul-, grattis-, tack- 

eller gåvokort. 

TIPS!



Ladda ned material och berättelser på www.equmeniakyrkan.se/internationell-insamling

5. BERÄTTELSER
Berättelserna handlar om våra projekt i olika delar av världen. Använd berättelserna i 
gudstjänster och samlingar. De finns att ladda ned som pdf:er på hemsidan. Sätt upp dem på 
anslagstavlan, dela en text i församlingens nyhetsbrev eller dela ut dem till intresserade. 

Ladda ned 
berättelserna, 
skriv ut och 
sätt upp på 
anslagstavlan!

Ladda ned  
berättelserna, skriv  
ut och sätt upp på  

anslagstavlan!

TIPS!



10.  SÅ RAPPORTERAR  
     DU RESULTAT
När insamlingsperioden är avslutad samman-
ställer vi hur mycket som samlats in. 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 rapportera 
detta i ett mail till: insamling@equmeniakyrkan.se

Eller ring och rapportera resultatet till  
Inger Ågren, 08-580 031 12.

Vi är också tacksamma om kassören snarast 
möjligt skickar in de medel som samlats in till 
Equmenia kyrkans bg: 900–3286

Tack för att ni är med i insamlingen!

6. BOKEN OM VÅR MISSION 
 Mission som förvandlar världen – berättelser om liv  
och tro 

(Equmeniakyrkan, Red: Bertil Widén,  
Votum förlag)

I boken möter vi och utmanas av unga och 
äldre, kvinnor och män, pastorer och lekmän, 
kyrkoledare och medlemmar i Equmenia-
kyrkans 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.

LYCKA TILL MED INSAMLINGEN  
I FÖRSAMLINGEN!  

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD.

9. INBETALNING
Plusgiro: 90 03 28-6 
Bankgiro: 900-3286 
Swish: 900 32 86. Skriv INTERNATIONELLT som 
meddelande.

8. ANNONSER
Annonsera i ert församlingsblad eller på  
digitala informationstavlor i kyrkan. De finns  
i olika storlekar och filformat på hemsidan. 

7. FLYER
Skriv ut flyers i A6-format och lägg i 
psalmböcker och gudstjänstagendor inför 
julens alla gudstjänster, julmarknader, lucia- 
och jul-konserter. Du hittar pdf:en på hemsidan.  

Equmeniakyrkan 
En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
Box 14038, 167 14 Bromma  |  08-580 031 00  | info@equmeniakyrkan.se  
www.equmeniakyrkan.se  |  www.facebook.com/Equmeniakyrkan


