Den här julen vill vi ge julklappar till några
av de mest utsatta i vår värld, analfabeter,
så att de kan få möjlighet att läsa och höra
om den stora gåvan Jesus i Guds Ord.
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Årets julklappar

Tack för att du finns med oss i förmedlandet
av dessa julklappar!
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Flera Nya testamenten och bibelböcker är
färdiga och väntar på att bli kontrollerade av
en språkkonsult innan de skickas till tryckning.
För 250 kronor bidrar du till att en bibelbok
blir checkad av en bibelöversättningskonsult
och kan tryckas. Så får människorna i just det
språket för första gången ta del av det skrivna
bibelordet.
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Alfabetisering ökar livskvalitén för eleven, men även
för familjen och samhället. Folk & Språk arbetar med
läsundervisning i Togo, Tchad och Kamerun.
För 500 kronor* ger du under ett läsår elever i en
läsklass möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna.
*Sida sponsrar med 92,5%.
Betala in summan på bankgiro 900-7287
eller swisha på 123 900 7287
senast den 10 december
och ange om du vill ha ett gåvobevis.
Märk gärna gåvan med ”Bibel” och/eller ”Läsklass”
Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
Sorterargatan 11, 162 50 Vällingby
Tel 08-38 55 30 • Bankgiro 900-7287
www.folk.se • info@folk.se
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November-gåvan
November-gåvan
Min gåva till Folk&Språks bibeloch språkarbete

INBETALNING/GIRERING AVI
…………………………………………..........................................

 Julgåva Bibel

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

 Julgåva Alfabetisering

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

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

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

Dennis!

…………...................(ange

…………………………………………..........................................
datum) flyttar jag/vi till nya adressen:
Min gåva till
Folk & Språks bibel-och språkarbete
Betalningsmottagare
Julgåva Bibel
Julgåva Alfabetisering
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Jag(vidvill
ge till
Från bankgironr
girering)
Belopp kronor
öre
Till bankgironr (ifylls alltid)

Betalningsavsändare

9 0 0 - 7 2 8 7
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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