
HEJ VOLONTÄR!
Här kommer lite vårinspiration från Diakonia.

Det nya året har just startat och återigen står vi inför en tid 
med restriktioner som begränsar. Vi hoppas att du trots om-
ständigheterna mår bra och att du är peppad på att prata 
om Diakonia i vår.

Volontärsträ�  22 februari
Inför höstens riksdagsval vill vi uppmuntra dig som församlingsengagerad 
att på olika sätt lyfta Sveriges roll i den globala utvecklingen, särskilt 
gällande det svenska biståndet. Vi letar nu efter nyckelpersoner som, 
tillsammans med oss på Diakonia, vill göra det i lokala sammanhang.

Det kan handla om att träff a en politiker eller att göra en utmaning 
inom Barnens tankesmedja Challenge. Vi gör den här satsningen till-
sammans med Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Act Svenska 
kyrkan och PMU. Mer om det den 22 februari kl 19 på Zoom. Anmäl 
dig till Unni eller skriv in länken här intill i din webbläsare så är du med 
på träff en.

Välj ett projekt att stötta i vår
Diakonia har fl era fi na projekt runt om i världen. Som Cykelprojektet 
i Bangladesh eller Växthusprojektet i Somalia. Fundera på om ni vill 
stötta något specifi kt projekt i år och få material och uppdateringar från 
projektet under året. Under rubriken Tips på diakonia.se/forsamling 
har vi listat några av projekten ni kan välja mellan.

Följeslagare i Israel/Palestina
Nu fi nns möjligheten att söka till följeslagarprogrammet i Palestina och 
Israel. Som följeslagare arbetar du med ickevåld för att minska våld, 
orättvisor och brott mot folkrätten.

Sveriges kristna råd är huvudman för den svenska delen av följeslagar-
programmet. Sista dag för ansökan är den 6 februari 2022.

Vi önskar dig en fi n vår!
Hälsningar Ida och Unni
ida.hennerdal@diakonia.se | | unni.jonsson@diakonia.se

Nytt material
Nu fi nns affi  scher, 
foldrar och bilder 
på diakonia.se/
forsamling. Fria 
att använda när ni 
ska kommunicera 
om Diakonia. 

Och du! Bifogad 
affi  sch fi nns även 
i A3. Hör av dig 
om du vill få en 
skickad till dig.

Vi har även tagit 
fram en fi lm om 
Diakonias histo-
ria. Den fi nns på 
Youtube och om 
du fotar QR-koden 
med din mobil.

till volontärsträff en den 
22 februari på Zoom:
bit.ly/volontarstra� 

LÄNK!

du fotar QR-koden 
med din mobil.


