
HEJ VOLONTÄR!
Här kommer lite höstinspiration från Diakonia

Än värmer augustisolen även om planerna för höstterminen 
är i full gång. Vi hoppas att du har haft en vilsam sommar. 
Nedan har vi samlat några aktiviteter som kan lyftas i din 
församling i höst.

Stå upp för biståndet!
Den 11 september är det val i Sverige. Ett viktigt och avgörande val. Inte 
minst för biståndet. Det fi nns röster i riksdagen som vill minska bistån-
det, något som skulle få förödande konsekvenser. Diakonia är därför 
del av en namninsamling som ska visa politikerna att vi är många som 
vet att biståndet behövs. Sätt upp affi  schen i din kyrka så att vi blir fl er 
som tar ställning! Och vill ni som församling göra något konkret kan ni 
skriva under vår avsiktförklaring för att bevara biståndet. Hör av er till 
Jacob så guidar han er!

Insamlingen till Världens Barn
Även denna höst är Diakonia en del av insamlingen till Världens Barn. Och 
i år kommer vi uppmärksammas lite extra. I samband med tv-galan i SVT, 
som sänds den 7 oktober, kommer Diakonias verksamhet i Thailand att 
porträtteras. Men även er församling har möjlighet att synas och höras! 
Just nu söker Sveriges Radio och SVT med ljus och lykta efter engagemang 
för Världens Barn. Gör din församling eller förening en insamling i år? Hör 
av er till Unni så kan hon förmedla kontakten vidare till SR och SVT.

Välj ett projekt att stötta i höst
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. Nu har vi tagit fram fi nfi na foldrar och affi  scher 
som beskriver projekten.

Vi önskar dig en fi n höst!
Hälsningar Unni, Evelina och Jacob
unni.jonsson@diakonia.se | | evelina.rosell@diakonia.se | | 
jacob.amterlind@diakonia.se

Cykla 
Vätternrundan 
med Stephan 
Wilson
Under Vättern-
rundan 2023 har 
du chansen att 
cykla med Stephan 
Wilson och ingå 
i hans startgrupp 
som cyklar för 
Diakonias Cykel-
projekt! Läs mer 
på diakonia.se/
vätternrundan

Vill din församling 
heja på start-
gruppen längs 
vägen? Hör av er 
till Evelina så 
berättar hon mer!

I början av 2023 planerar 
vi för en volontärsträff  i 
Jönköping med massa 

inspiration från Diakonia. 
Mer info kommer!

HÅLL
UTKIK!


