
Missionsprovinsen 

Människor i Sverige behöver 

höra evangeliet om Jesus som 

dog - likt ett vetekorn i jorden - 

och bar frukt till människors 

tröst och frälsning. 

Jesus vill att många fler skall 

bli hans lärjungar och följa ef-

ter Honom genom död till 

evigt liv!  

Det är Missionsprovinsens stora 

uppdrag att inbjuda människor 

till gemenskapen kring Ordet 

och sakramenten.  

Har Du fått höra frälsningens 

budskap till frid och glädje? 

             Skörden är stor, 

men arbetarna är få.  
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Missionsprovinsen i Sverige är ett fritt stift i Sven-

ska kyrkans andliga tradition och en kyrklig 

gemenskap av församlingar (koinonior) utöver 

landet, där evangeliet om syndernas förlåtelse i 

Jesus Kristus predikas söndag efter söndag. 

Missionsprovinsens biskopar och Konsisto-

rium prövar kandidater inför prästvigning 

för att församlingarna skall kunna få förkun-

nare och herdar, som betjänar dem med dop 

och nattvard enligt Herrens instiftelse. 

Biskoparna och Missionsrådet leder arbetet 

med att stötta våra församlingar och präster 

och att skapa nya gemenskaper utöver landet. 

För vårt uppdrags skull och för att kunna ar-

beta stadigt och långsiktigt behöver vi så 

många fasta givare som möjligt, som bidrar 

med en summa varje månad. 

Verksamheten kostar i dagsläget ca 90 000 kr 

(löner, resor och kansli m.m.) varje månad.  



   

               JA, jag vill bli   

          R e g e l b u n d e n  g i v a r e  
 

Undertecknad avser att stödja Missionsprovinsen varje månad med: 
 

     300 kr       600 kr       1 000 kr       Annat belopp…………...kr 

 

  Jag kan när som helst säga upp min medverkan eller ändra storleken på mitt bidrag.

         

        Datum _____  / ______ 

 

  Namn:  __________________________________________________ 

 

  Adress: __________________________________________________ 

 

                  __________________________________________________ 

 

  E-post:  __________________________________________________   

Skriv ”Regelbundet givande” och   använd 

plusgiro nr: 11 36 63 — 9.  

Eller bankkonto nr 9960 420 1136639.  

(IBAN: SE 33 9500 0099 6042 0113 6639  

SWIFT/BIC: NDEA SESS) 

Skicka till följande adress:  

  Missionsprovinsens kansli 

      Thorburnsgatan 5,  

      412 64 Göteborg 

info@missionsprovinsen.se 

Be därför skördens Herre att han sänder ut 

    arbetare ti l l  sin skörd. M t  9 : 3 8  


