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.
Snart drar julinsamlingen igång och vi laddar för att nå ut långt med vårt viktiga tema, om att bryta skadliga traditioner.
I övrigt arbetar vi med att göra det ännu enklare att hitta inspiration och information digitalt nu när vi fortfarande inte
kan träffas som vanligt. Kika gära i idébanken på intranätet för mer tips och idéer. Du hittar den
här: internwww.svenskakyrkan.se/act/idebank
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.
Håll i, håll ut och ha det gott!

Stillbild ur upptaktsfilmen

Startskott för årets julinsamling!
Årets julinsamling har temat ”Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt liv!” och pågår 29 november 2020-6
januari 2021. Kampanjen handlar om hur vi tillsammans kan bryta skadliga traditioner som könsstympning,
tvångsäktenskap och andra övergrepp mot flickor. Temat har tyvärr blivit än mer aktuellt. Våra partner vittnar om att
tvångsäktenskap, tonårsgraviditeter och könsrelaterat våld ökar under pandemin.
Vi hoppas att alla församlingar, trots inställda event, kan hitta sätt att ta upp kollekter och göra insamlingsaktiviteter.
Hjälps gärna åt över församlingsgränserna genom att dela idéer på coronasäkrade aktiviteter i Facebookgruppen
som du hittar här: facebook.com/groups/703774849692140
Varmt lycka till!
Läs mer om julinsamlingen här: internwww.svenskakyrkan.se/act/julinsamlingen
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Rikskollekt till Act Svenska kyrkan 15 november
Den 15 november är det rikskollekt till Act Svenska kyrkan. I kollektvädjan berättar vi om hur kvinnor drabbas av ökat
våld i hemmet under pandemin. Våra partner behöver nu vårt stöd i arbetet mot det könsrelaterade våldet.
Glöm inte att erbjuda möjligheten att swisha en kollektgåva även vid digitala gudstjänster – vi är i stort behov av
kollekterna för att stötta utsatta människor. Ta gärna även upp extra församlingskollekter till Act Svenska kyrkans
livsavgörande insatser. Tillsammans räddar vi liv!
Läs mer och ladda hem kollektvädjan: nternwww.svenskakyrkan.se/act/ta-upp-kollekt

Stillbild ur introduktionsfilm om Act Svenska kyrkan

Webbinarier och inspirationsfilmer
Du vet väl att du kan ta del av en rad spännande webbinarier och ladda ner inspirationsfilmer som komplement till de
föredrag som brukar hållas på upptaktsdagar, församlingsdagar och liknande träffar?
Vi har samlat allt på en webbplats. Där finns bland annat:
- Inspirationsfilm inför årets julinsamling ”Bryt en tradition” med tips och idéer inför årets kampanj.
- Föredrag av Jonas Jonson och bibelstudium med Sven-Erik Fjellström som sätter in missionen i sitt sammanhang.
- Introduktionsfilm till Act Svenska kyrkan som ger en grundläggande kunskap om vad Act Svenska kyrkan är, hur vi
jobbar i våra projekt och hur vi organiserar vårt engagemang i Sverige.
Den 12 november kl 13-14 kan du delta på ett webbinarium där du får möta några av våra partners som lyfts
i årets julinsamling. Under webbinariet kan du även ställa dina frågor direkt till paneldeltagarna!
Gå in på svenskakyrkan.se/act/webbinarium och ta del av utbudet och anmäl dig!

Köp hem Act Svenska kyrkans unika kasse!
Nu har din församling en unik möjlighet att köpa hem en mycket användbar kasse i nylon, gjorda av återvunna PETflaskor, att använda eller sälja vidare i samband med syföreningens basar, höstförsäljningen eller vid bokbordet.
Kassen kostar endast 30 kr i inköp och finns i en begränsad upplaga. Sätt gärna ett högre pris vid försäljning så går
mer pengar till Act Svenska kyrkans verksamhet!
Passa på att förena praktisk nytta med ett stöd till människor som lever i utsatthet genom Act Svenska kyrkan! Beställ
här webbshop.svenskakyrkan.se/act-svenska-kyrkan
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Fortsatt stora behov av anslag under hösten
Vi hoppas att fler församlingar i höst har möjlighet att ge
ett extra anslag.
Ta gärna upp frågan i ert kyrkoråd. Finns det ekonomiskt
utrymme att anslå extra medel
till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser?

Stöd Act Svenska kyrkans livsviktiga arbete
genom ett anslag i budgeten inför 2021
Just nu slår Coronakrisen hårt mot redan utsatta
människor och samhällen. Act Svenska kyrkan har fått
in vädjanden från våra samarbetspartner om att vi nu,
mer än någonsin, upprätthåller vårt livsviktiga och
långsiktiga stöd.
Vi ber er därför att inkludera ett anslag till Act Svenska
kyrkan i samband med er verksamhetsplanering och
budget inför 2021.

Läs mer om anslag här: internwww.svenskakyrkan.se/act/anslag
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Månadens lyft
Månadens lyft är en bild som är tänkt att inspirera och lyfta upp lite av allt det fantastiska arbete som görs till
förmån för Act Svenska kyrkan ute i församlingarna.
Denna gång gör vi ett snabbt nedslag på Johannesgården i Kalmar, som under höstlovet fövandlades till
käpphästgård. Hit kunde grupper med barn komma och tillverka en egen käpphäst som sedan kunde ta en tur i
hinderbanan i huset. För varje tillverkad häst gick 50 kronor till Act Svenska kyrkans arbete med mentormammor. Vi
hoppas veckan bjöd på många glada gnägg!
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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: December 2020

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

