Hej alla ombud, engagerade, anställda och förtroendevalda!
Här kommer ett nytt nummer av Vårt uppdrag, nyhetsbrevet som vill informera och inspirera dig till att känna att du är
en viktig del av vårt internationella arbete i Act Svenska kyrkan.
Nu är det bråda dagar inför jul. Innan du går på julledighet, se till att ni i er församling har hunnit beställa det material
ni önskar till Fasteaktionen 2021. Sista beställningsdag är 20 december! Vi ser så mycket kreativitet i årets
julinsamling när nya grepp och idéer dyker upp till följd av restriktionerna kring hur vi kan umgås. Fantastiskt jobb,
hoppas att alla känner att det finns inspiration och pepp att få i gemenskapen när vi alla jobbar mot samma mål!
Hör gärna av dig till givarservice@svenskakyrkan.se med tips och tankar om vad för innehåll du önskar att vi har
mer av i Vårt uppdrag.
Redaktionen önskar er alla en god jul och ett gott slut på 2020!

Under samma himmel –
 Fasteaktionen 2021
Fasteaktionen inleds på fastlagssöndagen den 14 februari och har temat Under samma himmel. Fasteaktionen 2021
syftar till att lindra konsekvenserna av coronapandemin, då miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom.
När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att
arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.
Kampanjsidorna på intranätet fylls på allt eftersom. Annonser i olika format ligger redan nu uppe för nedladdning.
Mer om Fasteaktionen hittar du här: internwww.svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen

Beställ material i webbshoppen senast 20 dec!

Julinsamlingens filmer
Ni har väl sett våra uppmärksammade kampanjfilmer? De rullar bland annat på TV4
och ni får gärna sprida dem i era kanaler.Nu efter 13 december byter vi från
luciatemat till en annan kampanjfilm som illustrerar det utanförskap som många
flickor i dag tvingas utstå.
Läs mer och hitta filmerna här: internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?
id=1520598
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Julklappar som verkligen betyder något
I Act Svenska kyrkans nya gåvoshop finns julklappar som ger mod, hopp och medmänsklighet. Att handla julklappar
som ger en flicka chansen att slutföra högre utbildning, eller mensskydd så att hon kan slippa missa undervisning, är
sådant som öppnar för självständighet och trygghet.
– Förhoppningsvis är vi många som vill ge något som gör skillnad för en annan människa. Jag tror vi alla kan relatera
till utsatthet på ett annat sätt idag än för ett år sedan. Och jag skulle gärna både ge och ta emot en stor portion mod,
hopp och medmänsklighet, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.
Beställ dina julklappar här: svenskakyrkan.se/actgavoshop

Digital julauktion – samarbete med Tradera
Tillsammans med Tradera finns nu en fantastisk möjlighet att digitalt sälja föremål till förmån för Act Svenska kyrkans
julinsamling. För att lägga ut föremål på kampanjsidan behövs ett företagskonto och en kampanjkod. Mer information
finns på intranätet: internwww.svenskakyrkan.se/act/tradera
Kampanjsidan på Tradera: tradera.com/charity/actsvenskakyrkan

Världens Barn
Inför julen 2020 finns möjlighet att köpa Astrids
Lindgrens bok Alla mina barn där 100 kr går till
insamlingen för Världens Barn. Boken är ett gemensamt
initiativ av Astrid Lindgrens barnbarn, Världens Barn
och Rabén & Sjögren. Ett samarbete för att lyfta alla
barns rättigheter.
För mer information besök: start.varldensbarn.se/astrid/
Vi vill även påminna om att pengar som samlats in till
Världens Barn under året behöver sättas in på
Radiohjälpens konto innan årets slut. Märk inbetalningen
med BARN.
Act Svenska kyrkan får del av de pengar som samlas in
till Världens Barn för olika projekt i världen. För mer
information om Act Svenska kyrkans engagemang för
Världens Barn besök:
internwww.svenskakyrkan.se/act/världensbarn

Välkommen till en digital global dag
- Under samma himmel bygger vi
en klimaträttvis värld!
Precis som mycket annat just nu så kommer den årligen
återkommande Global trettonhelg på stiftsgården i
Rättvik att bli digital denna gång. Under trettondagsafton
5 januari möts vi som är intresserade och engagerade
för en hållbar och rättvis värld digitalt! Vi som tror på alla
människors lika värde och vill vara med och göra
skillnad samlas för att lära oss mer och inspireras.
Dagen bjuder på föreläsningar och panelsamtal med Act
Svenska kyrkans olika aktörer i världen och engagerade
runt om i Sverige som arbetar med klimatanpassning.
Vem är dagen för?
Alla som är intresserade av internationella frågor,
klimaträttvisa och hållbarhet kan delta. Dagen är
kostnadsfri – det enda du behöver göra är att anmäla
dig senast den 18 december så får du en länk till
deltagarsidan. Du deltar sedan hemma framför din egen
skärm.
För att läsa mer om programmet och för att anmäla dig:
sensus.se/kurser-och-evenemang/under-sammahimmel-bygger-vi-en-klimatrattvis-varld-318971/
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Tipsa unga vuxna om Agerautbildning
Ageravolontärer är ambassadörer för Act Svenska kyrkan och globala påverkansfrågor i samarbete med Svenska
Kyrkans Unga. Agerahelgen är därför ett utmärkt tillfälle för deltagarna att lära sig hur de kan skapa konkret
förändring och hållbart engagemang.
Nästa utbildningsträff sker digitalt den 4 februari 2021. Åldersgränsen är sänkt så att fler ska få möjlighet att delta.
Den nya åldersgränsen är 16–30 år, så tipsa gärna alla du känner i de åldrarna att anmäla sig!
Anmälningslänken kommer snart komma upp så håll utkik på vår hemsida!
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En gåva för framtiden
För att sprida information om möjligheten att testamentera till Act Svenska kyrkan finns nu annonser som kan
användas i församlingstidningar och lokalpress. På intranätet finns fyra varianter av annonser:

för bestruket papper med skärmärken
för obestruket papper (dagspress) med skärmärken
för bestruket papper utan skärmärken
för obestruket papper (dagspress) utan skärmärken
Annonserna finns i 15 olika storlekar/utföranden.
På intranätet finns information om hur man testamenterar till Act Svenska kyrkan, svar på vanliga frågor och
kontaktuppgifter till våra handläggare. Läs gärna igenom det inför annonsering.
Läs mer och ladda ner annonser här: internwww.svenskakyrkan.se/act/testamente
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Omfattande stöd till etiopiska flyktingar
Act Svenska kyrkan har beviljas fem miljoner kronor från Sida för att kunna ge stöd till de tiotusentals människor som
sedan i november i år flytt till Sudan undan strider i Etiopien. Det handlar bland annat om att bistå med rent vatten
samt att motverka våld och övergrepp mot kvinnor och barn.
Läs gärna om detta exempel på hur Act Svenska kyrkan arbetar med humaitärt bistånd i världen:
svenskakyrkan.se/act/nyheter/omfattande-stod-till-etiopiska-flyktingar

Dela

Vidarebefordra

Twitter

Act Svenska kyrkan i sociala medier
Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.
Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk

Har du frågor?

Vårt uppdrag

Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om
Act Svenska kyrkan? Kontakta Act Svenska kyrkans
givarservice:

Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan

E-post givarservice@svenskakyrkan.se
Telefon 010-181 93 00

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
svenskakyrkan.se/act

Du kan också kontakta din församling för att få veta mer
om hur internationella frågor drivs lokalt.

Swish: 900 1223
Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag.
Nästa nummer: Januari 2021

Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så
fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete?
För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon
som ansvarar för registreringen, vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad
i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.

Avregistrera mig från detta utskick

