Nyhetsbrevet Vårt uppdrag går till dig som är ombud, engagerad, anställd eller förtroendevald.
Brevet handlar om Act Svenska kyrkans arbete och innehåller tips, exempel, fakta och inspiration.
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? Hör gärna av dig
till givarservice@svenskakyrkan.se.
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Sida avslutar partnerskap
I juli kom beskedet att Sida säger upp avtalet med Act
Svenska kyrkan som en strategisk partner för
humanitärt bistånd. Sida-stödet utgör idag ungefär två
tredjedelar av Act Svenska kyrkans totala humanitära
katastrofbistånd. Beslutet från Sida kommer i en extra
känslig tid då många insamlingsaktiviteter är inställda
samtidigt som behoven är större än någonsin.
Act Svenska kyrkan arbetar för att få till en successiv
nedtrappning över två år för att minimera
konsekvenserna för människor och
partnerorganisationer.
Läs mer om beslutet och hur det har tagits emot:
internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?
id=1507092

Stort behov av anslag till Act
Svenska kyrkan i följderna av
coronakrisen
Coronakrisen slår hårt mot redan utsatta människor och
samhällen. Framför oss står en global katastrof vars
omfattning inte går att överskåda. Stora delar av
världen står inte lika rustade som Sverige att möta
coronavirusets konsekvenser. Act Svenska kyrkan har
fått in vädjanden från våra samarbetspartner om att vi
nu, mer än någonsin, upprätthåller vårt livsviktiga stöd.
Genom församlingens kollekter och anslag är ni med
och bidrar till en rättvisare värld. Vi ber er därför att
inkludera Act Svenska kyrkan i samband med er
verksamhetsplanering och budget.
Tillsammans gör vi skillnad!

Läs mer om anslag här:
internwww.svenskakyrkan.se/act/anslag
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Tack för de gåvor som inkommit till katastrofinsatser!
Efter explosionen i Beirut förvärrade coronaviruset situationen, precis som det ökar utsattheten när viruset sprids i
flyktingläger i Bangladesh och Syrien, såväl som i Sydafrikas kåkstäder. Det hotar människors hälsa, liv och
rättigheter. I den globala kris som coronaviruset skapat, hamnar de människor som redan lever i utsatthet i en än mer
omfattande kris. Där samhällen saknar grundläggande trygghetssystem blir det nu extra påtagligt.
Tillsammans stöder vi humanitära insatser som ser hela människan.
Läs mer om hur du och din församling fortsatt kan vara med och bidra:
internwww.svenskakyrkan.se/act/aktuella-katastrofinsatser
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Missionskonferensen 2020
Tanken var att vi skulle få samlas och samtala om mission den 18-20 september i år, men som med så mycket annat
har vi behövt ställa om. Istället kommer vi under hösten dela filmade seminarier som pratar om temat utifrån olika
perspektiv. Från och med den 18 september kommer du bland annat hitta ett filmat föredrag av biskop emeritus
Jonas Jonsson - ”Mission i utmanande tider”. Du kommer också kunna ta del av tre korta bibelreflektioner av SvenErik Fjällström - ”På distans, fast alltid IRL (In Real Life) - några tankar om att vara engagerad och profetisk i en
pandemisk tid”.
Alla höstens digitala seminarier och filmade föredrag kommer du vartefter kunna hitta här:
www.svenskakyrkan.se/act/webbinarium

Julinsamlingen 2020 – Bryt en tradition
Årets julinsamling fokuserar på vårt arbete för alla fickors rätt till ett värdigt liv. Flickor utsätts dagligen för övergrepp
som bottnar i djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället. Under rubriken ”Bryt en
tradition” lyfter vi kampen mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner som drabbar en flicka
bara för att hon är flicka. Coronapandemin innebär att fler utsätts och behoven är större än någonsin.
Vi vet att det är svårt att planera för insamlingsaktiviteter i församlingen då många möten och event ställs in. Vi
hoppas och tror att det går att ställa om och satsa på några riktigt bra aktiviteter ändå. Ni kan få en hel del inspiration

via julinsamlingens digitala inspirationstillfällen – läs mer och anmäl ditt intresse på webben:
svenskakyrkan.se/act/webbinarium
Beställ material före 1 oktober
I slutet av augusti skickades kampanjinformation till samordnare, ombud, församlingspedagoger, kyrkoherdar och
kommunikatörer. På internwww.svenskakyrkan.se/julinsamlingen hittar ni massvis av material, inspiration, tips och
idéer.
Beställ material före den 1 oktober. Av miljöhänsyn produceras julinsamlingens trycksaker efter att vi fått in
beställningarna.

#Luciamanifestation
Förra året lanserade vi idén om att göra Luciakonserten till en manifestation för flickors rätt till ett värdigt liv. Det blev
en succé som vi bygger vidare på i år! Alla körer kan delta, stora som små, oavsett var konserten hålls. Planera
tillsammans för en fin konsert eller gudstjänst och samla in pengar till Act Svenska kyrkans livsviktiga arbete. På
intranätet finns mycket material och tips för att lyckas med Luciamanifestationen.
Har du frågor om julinsamlingen, luciamanifestationen och materialbeställning är du alltid välkommen att kontakta
Givarservice via telefon 010-191 93 00 eller e-post givarservice@svenskakyrkan.se.
Ni är väl med i årets julinsamling? Tillsammans gör vi skillnad!
Allt material hittar du på internwww.svenskakyrkan.se/julinsamlingen.
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Idébanken

Rundringning till samordnare

Vill du få tips och idéer på vad du kan göra för
aktiviteter i din församling under hösten när
coronapandemin gör att vi kanske inte kan träffas som
planerat? Sidan uppdateras kontinuerligt med aktiviteter
både för fysiska och digitala aktiviteter. Gå in och låt dig
inspireras på:

Under hösten fortsätter vi med den rundringning som vi
påbörjade i juni till dig som är samordnare för Act
Svenska kyrkan. Vi vill prata med dig om din roll som
samordnare och hur vi kan stödja varandra i de
utmaningar vi står inför. Samtidigt som vi kan berätta om
vad som är på gång och förhoppningsvis svara på dina
frågor! Vi ser fram emot ett givande samtal med dig!

internwww.svenskakyrkan.se/act/idebank
Helena Alm Norberg, Helena Frankson och Nicklas
Fahlgren, enheten för engagemang.

Att ge gåvor som månadsgivare genom autogiro
Act Svenska kyrkan ringer just nu givare och erbjuder
dem möjligheten att bli månadsgivare via autogiro. Vi
arbetar tillsammans med telemarketingföretag
specialiserade på insamlande organisationer. Detta är
ett effektivt sätt för oss att få fler medvetna om
möjligheten att bidra till förändring genom ett regelbundet
bidrag till Act Svenska kyrkan. Du kan också vara med
och berätta om denna möjlighet! Sprid information om
månadgivande genom sociala medier, under
gudstjänsten eller när du fikar med en vän.
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Här finns mer information om autogiro och
anmälningsformulär att sprida digitalt:

svenskakyrkan.se/act/bli-manadsgivare
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Digital utbildning för Ageravolontärer

Utbildningar för dig som är samordnare

I september och oktober kommer digitala utbildningar att
hållas för Ageravolontärerna. Den 3 och 10 september
har vi grundutbildning för nya volontärer och den 17
och 24 september samt 1 och 8 oktober en
fortsättningsutbildning med tema genusrättvisa. Vi
kommer bland annat att lära oss om hur Act Svenska
kyrkan påverkar internationellt inom ämnet genusrättvisa
och om könsrelaterat våld och Act Svenska kyrkans
arbete på marken.

Under hösten har vi fått ställa in de planerade
utbildningstillfällena på grund av den pågående
pandemin. Ni som varit anmälda till utbildningarna har
fått ett särskilt utskick om det. Vi hoppas att vi till våren
kan bjuda in till en ny grundutbildning och träffas fysiskt.
När datumet är klart kommer ni som är samordnare få en
särskild inbjudan till det. Under hösten kommer vi istället
att erbjuda olika digitala utbildningar och träffar.

Läs mer och anmäl dig här

Vartefter utbildningarna blir tillgängliga kommer du hitta
mer information och anmälan här:
www.svenskakyrkan.se/act/webbinarium

Vi sprider hopp genom att inte ge upp!
September har nu rullat in, men vi fortsätter fika och sprida hoppet. När det börjar blir kyligare så kanske det är ännu
godare med en kopp kaffe eller te. Glöm inte bort att göra ditt fika extra gott genom att ta en Kaffe med hopp och
swisha valfritt belopp till 900 1223.Varje gåva gör skillnad!

1. FIKA
2. SWISHA
3. DELA
Spännande avsnitt i podden i höst
Kaffe medhopp-podden leds av PederJarnvall och under hösten släpps nya avsnitt med bland annat komikern Marika
Carlsson och musikern Bo Sundström från Bo Kaspers orkester.
Tidigare finns avsnitt med Erik Lysén, ärkebiskop Antje Jackelen och Anna Rosling Rönnlund.
Du hittar podden där poddar finns, prenumerera gärna på den på Spotify!

Var med i Världens barn 2020
Act Svenska kyrkan är en del av Världens barnkampanjen som handlar om alla barns självklara rättighet
till hälsa, utbildning och framtid. Du och din församling
kan tillsammans göra stor nytta för utsatta barn runt om
i världen.
Här finns all information inför årets kampanj:
svenskakyrkan.se/act/varldens-barn samt
start.varldensbarn.se/
Hjärtligt välkommen att vara med!
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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
www.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: Oktober 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

