Julinsamlingen 2021 "Härlig är jorden...eller?
Under parollen ”Härlig är jorden ...eller?” vill vi tillsammans som församlings- och
missionsrörelse utmana varandra och vår omgivning att vara med och göra
världen fattigdomsfri. Fattigdomsbekämpning något vi i EFK har gjort i mer än 130
år, som ett sätt att följa Jesus och visa på Hans kärlek. Och så länge det finns
människor som kämpar med att få mat för dagen eller att kunna ge sina barn en
dräglig framtid vill vi fortsätta med att göra jorden härlig för fler. Tack
för att ni som församling vill vara med i detta!

Här är material som ni kan använda
En affisch - en dubbelsidig affisch, där ena sidan innehåller swish- och
bankgironummer till Ge för livet/EFK medan den andra sidan har ett vitt fält,
där ni själva kan fylla i valfri information tex om en konsert, loppis eller något
annat arrangemang.
Ett blad med swish-koder - som kan sättas upp i anslutning till konsert/loppis
m.m. (baksidan på detta brev)
Ett gåvobevis för hälsopaket - hjärtsymbolen står för t ex malariaundersökning,
vaccination eller läkarvård.
Ett gåvobevis med trädplantering - trädplantan står för klimatförbättrande
insatser. I Mongoliet planterar vi t ex poppel, pil och sibirisk alm vid ett antal
skolor, vilket förebygger hälsoproblem som orsakas av sandstormar och luftföroreningar.
Ett gåvobevis med en anka - ankan är ytterligare en symbol för insatser vi gör för att
hjälpa människor att anpassa sig till klimat- och miljöförändringar.
Ett gåvobevis med en ryggsäck - skolgång för barn är de viktigaste insatser vi kan göra för att
bekämpa fattigdom. Ryggsäcken symboliserar ett barns framtid.
Ett gåvobevis med en symaskinen - denna symboliserar insatser mot arbetslöshet, t ex yrkesutbildningar och mikrolån. Det leder till försörjning som kan vara livet ut.
Ett gåvobevis med en bultsaxen - denna symboliserar vårt arbete att hjälpa människor bort från
trafficking.
Alla dessa trycksaker går även att beställa från oss, genom att gå in på geforlivet.com/jul. eller
genom mail till: info@efk.se. Varför inte lägga ett gäng gåvobevis i foajén och sätta upp detta brev
(baksidan) och uppmana folk att använda dem? Om ni har tankar eller frågor, kontakta oss
gärna på info@efk.se Med detta vill vi önska er en riktigt härlig advents- och juletid!

Hans Lindstrand

och gänget på kommunikation och insamling
PSST... Ni som har nära till en Ge för livet Second hand-butik, köp något ﬁnt och runda upp
priset så går den extra pengen till julinsamlingen!

OBS!

swishkoder har förifyllda förslag men de går
att ändra till önskat värde du vill ge!
!

150 kr

förslag

150 kr

förslag

200 kr

förslag

Räcker till en trädplanta som skapar
en bättre närmiljö och förebygger
hälsoproblem som orsakas av
sandstormar och
luftföroreningar.

!

ger ett barn livsviktigt skolstöd och
fritidsaktiviteter i en månad
i Rio de Janerios slumkvarter.

!

gör att t ex fem barn får Malariatest,
undersökning, behandling, mediciner
och uppföljning. Hjälp barn att få en
bättre hälsa!

250 kr

!

förslag

räcker till fem ankor som ger ägg
men, till skillnad från höns, inte
drunknar i översvämningar
i Bangladesh.

2000 kr

!

förslag

hjälper en person i att Centralafrikanska republiken att starta ett
enkelt företag och försörja hela sin
familj.

500 kr

!

förslag

räcker till att under en månad ge
samt ett utsatt barn i Asien skyddat
boende, mat, kläder, skola och hjälp
att bearbeta sitt trauma.

VAR MED OCH
GÖR VÄRLDEN
FATTIGDOMSFRI!

”Läs mer på geforlivet.com/jul”.

