Vill du prova på mission?
Vill du sprida budskapet om Jesus i Sverige eller något annat land?
“Guds kärlek är tänkt till alla människor. Den stannar aldrig kvar utan vill vidare. Därför
ger Jesus uppdraget åt den som tror att berätta om det och hjälpa till. Församlingen vill
vara en del av denna rörelse nationellt och internationellt. Mission understöds med
handling, förbön och ekonomiska medel. “
Ur församlingsordning för Centrumförsamlingen i Forserum, 2013-10-16
Om du är under 25 år och medlem i Centrumförsamlingen i Forserum och/eller aktiv i församlingens
verksamhet och planerar att vara med i någon form av evangelisation eller mission
kan du ansöka om ett bidrag från församlingens missionskonto för ungdomar.
Centrumförsamlingen i Forserum vill uppmuntra ungdomar att våga prova på mission. Därför har
församlingen upprättat ett missionskonto för ungdomar där alla under 25 år kan ansöka om bidrag
från. Missionskontot är upprättat för att kunna ge ekonomiskt stöd till ungdomar för deltagande i
missionsarbete, biståndsarbete eller evangelisation i utlandet såväl som i Sverige. Vår önskan är att
församlingen ska få ta del av de nya kunskaper och upplevelser genom vittnesbörd i gudstjänst och
ett fördjupat engagemang i församlingen, t.ex. på Tonår.

Ansökan
Skriftlig ansökan ska lämnas till Missionsrådet, om möjligt senast två månader i förväg, där du
besvarar följande frågor:
● Ditt namn och adress och ålder.
● Varför vill du åka ut i ett projekt?
● När beräknar du att åka?
● Hur länge kommer du att vara borta?
● Vad kommer du att göra?
● Inom vilken organisation kommer du att finnas?
● Ungefär hur mycket kommer det att kosta?
Beslut om utdelning sker av Centrumförsamlingens styrelse efter yttrande från missionsrådet.
Sökande till längre engagemang än en vecka, blir även kallad till ett personligt samtal med pastor
eller annan ledare i församlingen.

Summa
Bidraget från missionskontot utgår i normalfallet med kronor 1.000:-, för varje beviljad ansökan.
För längre engagemang än 1 månad utgår ett större belopp som kan beslutas i varje enskilt fall
beroende på engagemangets längd men maximalt 10.000 kr per person. Bidrag över 1000 kr kan
bara sökas en gång per person.

Kontakta oss
Kontakta oss i missionsrådet för mer information. Vi kan hjälpa dig att svara på frågor, ge dig mer
information och delge de regler vi i flrsamlingen har för missionskontot.
För närvarande är följande församlingsmedlemmar med i missionsrådet:
Johnna Svenneling, Elenor Sörinder, Elisabeth Nyberg, Daniel Stråle, Hassan Likhaya och Camilla
Grytberg
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