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Preliminära ekonomiska siffror för 2013 visar på ett visst positivt utfall, och det stärker oss i föresat-

sen att skapa stabilitet i Missionsprovinsens svaga ekonomi. Stort tack för alla små och stora gåvor 

som bidragit till årets resultat.  
  

Fasteinsamlingen 2014 syftar till att fortsätta bygga på den inslagna vägen. Årets fastegåva är avsedd 

att fortsätta uppbyggnaden av en buffert i händelse av ekonomisk instabilitet i verksamheten.   

   Bufferten är främst avsedd att under en begränsad tidsperiod    säkerställa löner till vår personal – 

främst, biskopar och kanslist.  
  
Vi vädjar till alla koinonior, medlemmar, understödjare och andra  engagerade att under fastetiden 

2014 ge en extra gåva utöver det kontinuerliga stöd Ni alla ger till Missionsprovinsens verksamhet.   
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på uppdrag från Missionsrådet  

+Roland Gustafsson  

Missionsbiskop  

"Guds od och löfte skall bestå, vi det i hjärtat bäre 

För himmel ej för jord vi gå, till strids, och glade äre 

äre alltid väl till mods, fast vi våge gods 

och ära, liv och allt, ske blott som Gud befallt 

Guds rike vi behålle"   ( Sv. ps. 237:4)  

Fasteinsamlingen 2014 

- är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och 

församling i Sverige,  på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund.  
 

- har som huvuduppgift att stödja anslutna gudstjänstgemenskaper och koinonior och att medverka till bildan-

det av nya, där så behövs.  

Koinoniorna är självständiga, lokala gudstjänstfirande gemenskaper. De åtnjuter gemenskap och stöd inom 

Missionsprovinsen. 
 

- har en ekonomi som varit  litet skakig under flera år. Vår ambition att ”Driva och vidarutveckla Missionsprovin-

sens verksamhet i Sverige” är beroende av det stöd vi får från er alla.  

   Årets Fasteinsamling ger en möjlighet att särskilt stödja verksamheten genom att skapa en buffert för att vid 

osäker ekonomi säkerställa löneutbetalningar under en begränsad tid för vår personal.  
 

- har en budget på 983 000 och ca 70 % av kostnaderna är löner till två av våra biskopar och kanslipersonal. 

Övriga kostnader rör främst verksamheten (bl a resor och möten) och kansliet (bl a hyra och Sändebrev). 
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ed för att vi skall bli flera som vill arbeta i Herrens vingård. 

ngagera Dig i någon av Missionsprovinsens koinonior eller S:t Sigfrids 

Trosgemenskap så att vi tillsammans kan gå ut med bud om Kristus. 

u som vill veta mera om Missionsprovinsens arbete i Sverige,  kontakta vårt kansli telefon 031-514247 

eller gå in på vår hemsida www.missionsprovinsen.se. Varmt välkommen! 

http://www.missionsprovinsen.se

