Månadsbrev december 2017

Hjälp oss att nå målet!
För ett år sedan fick du ett brev med rop om hjälp, då Folk & Språk
hade en mycket allvarlig ekonomisk kris. Varmt tack till er alla vänner
och givare som hjälpte Folk & Språk genom den krisen!

1636

Nu ber vi om din hjälp av en annan orsak: vi behöver dig och ditt stöd
för att nå målet att varje språk som är i behov av en bibelöversättning
ska få en sådan. I slutet av november blev Wycliffe’s årliga bibelstatistik offentlig. Den visar att det är fler än 3300 språk som idag har
Gamla Testamentet, Nya Testamentet eller någon bibelbok översatt.
Samtidigt ser vi att 1636 språk har behov av att bibelöversättningsarbete påbörjas. Vår dröm och bön är att alla dessa folk ska ha ett
bibelöversättningsprojekt startat innan år 2025 – ”Vision 2025”!
Varför inte ge ett nyårslöfte att under 2018 börja stödja ett av våra
översättningsprojekt? Eller kanske hjälpa någon av våra missionärer
eller nationella bibelöversättare att fortsätta sina trogna värv i översättningsarbetet?

Mitt
Nyårslöfte

Vision 2025

Varför inte ge ett nyårslöfte att under 2018
börja stödja ett av våra översättningsprojekt?

Ingen kan göra allt - men vi kan alla göra någonting för att missionsbefallningen ska bli genomförd: Guds Ord till alla folk och språk.
Guds rika välsignelser och God Jul och Gott Nytt 2018!

Vi vill nu få fler personer som blir månadsgivare!
Det ger oss trygghet och vetskap om hur våra intäkter ser ut och gör det lättare att fatta beslut om hur
vi ska jobba framåt.
När du blir autogirogivare skickar vi en bok som tack
för din insats!

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287
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INBETALNING/GIRERING AVI

 Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete

…………………………………………..........................................
…………………………………………..........................................
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 Jag vill ge till: ………………………....................……………

(Detta utrymme kan också användas för beställningar)
Meddelanden kan inte lämnas på baksidan

 Jag vill bli månadsgivare
…………...................(ange

…………………………………………..........................................

datum) flyttar jag/vi till nya adressen:

Talongen:

Betalningsavsändare

…………………………………………..........................................
Betalningsmottagare

December-gåvan

Min gåva till Folk & Språks bibel- och språkarbete
Från bankgironr
Jag vill ge(vidtillgirering)

Belopp kronor

Jag vill bli månadsgivare

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 7 2 8 7
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