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Årets julklappar

Den här julen vill vi ge julklappar till några
av de mest utsatta i vår värld, analfabeter,
samt en illustrerad bibel till barn.

Översättningen av
Bibeln till magendspråket pågår för fullt.
Nu kommer en barnbibel som är mycket
efterlängtad och du
kan vara med att ge
ett barn en egen Bibel
på sitt modersmål.

20
0::-

Tack för att du finns med oss i förmedlandet
av dessa julklappar!

Folkgruppen magend
Chokkáni Pákén Ketáb
är över 10 miljoner
ﭼﮑّﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐێﻦ ﮐﺘﺎب
och den dominerande
religionen är islam. Att
nå barn med det glada
budskapet om Jesus görs kanske allra bäst genom
en illustrerad Bibel på det språk de bäst förstår.
För 200 kr ger du ett barn en egen Bibel på
magendspråket.

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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November-gåvan
November-gåvan
Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete

Det finns 775 miljoner analfabeter i världen idag,
därför är vi extra glada att under 2018 ha kunnat starta läsklasser i 13 språk i Tchad. 87 % av
landets befolkning lever under fattigdomsnivån
och klimatförändringarna gör att jordbrukarna
kämpar mot oförutsägbara väderförhållanden.
Tillgången till utbildning är starkt begränsad,
vilket gör att analfabetismen breder ut sig.
För 500 kr ger du 20 elever möjlighet att lära sig
läsa och skriva under ett helt år.

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 gåvan med ”Barnbibel” och/eller ”Läsklass”

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

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

 Julgåva Barnbibel

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

 Julgåva Läsklass

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

Dennis!

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

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

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

Betalningsavsändare
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SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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