Bli medlem i Folk&Språk!

Månadsbrev sept. 2018

Käre prenumerant!
Tack för ditt intresse för Folk&Språks arbete med bibelöversättning.
Som du säkert vet är vi en del av Wycliffe Global Alliance, som har
fler än 100 organisationer och över 2000 pågående bibelöversättningsprojekt. Trots det återstår 1636 språk att påbörja en översättning på.
Jag vill fråga dig om du
stödmedlem i Folk&Språk.
kristna för just mission
medlem kliver du närmare
att det ska kunna ske.

vill stödja detta viktiga arbete genom att bli
Vi behöver öka engagemanget bland Sveriges
genom bibelöversättning. Genom att bli stödoch tar ett större och tydligare ansvar för

Medlemskapet kostar 250 kr/år och vi vill genom olika träffar och möten runt om i Sverige informera och inspirera till bön och stöd för
bibelöversättning till världens alla språk. För oss är det viktigt att
du tar ett medvetet beslut att, genom att bli medlem i Folk&Språk, stå
med oss i detta viktiga och profetiska arbete att publicera evangeliet
till världens alla folk och språk Det skulle betyda mycket för oss om
du vill göra det. Varför inte ta en stund i bön och fråga Herren om Han
inte leder just dig till att göra detta.
För våra medarbetare som arbetar med översättning betyder det mycket
att få en breddad bas av förebedjare och understödjare för att kunna
fortsätta sitt viktiga missionsuppdrag.
Med kärlek

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287
Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

Talongen:

Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby • Tel 08-38 55 30
Bankgiro 900-7287 • www.folk.se • info@folk.se

September-gåvan

INBETALNING/GIRERING AVI

 Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete
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 Jag
vill gåva
ge till:till
………………………....................……………
Min
Folk & Språks bibel- och språkarbete

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

Jagvillvillbligemedlem
till
 Jag

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

Jag vill bli medlem

 Jag vill bli månadsgivare

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

Jag vill bli månadsgivare
Betalningsavsändare

Från bankgironr (vid girering)

Betalningsmottagare
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Till bankgironr (ifylls alltid)
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