
VILKET ÄR ER FÖRSAMLINGS 
DIAKONIAPROJEKT?

Flest a, b eller c? Se vilket som är ert 
Diakoniaprojekt på baksidan. 

Vilket är favoritpålägget
på kyrkfi kat?

Vilken musik spelas i er 
församling? 

Var arrangerar ni helst 
en utomhusgudstjänst? 

Vad ordnar ni helst för 
aktiviteter för scout- eller 
barngruppen? 

Vad gör ni helst i församlingen en 
lördag eftermiddag i april/maj?

Tomat, helt klart!

Alla runda grönsaker, 
spelar inte så stor roll vilken.

Aubergine, då kan man göra 
baba ganoush!

En vänlig grönskas rika dräkt. 
Härligt att få sjunga om den 
fantastiska skapelsen!  

Gärna en sång om något runt, 
så som Vi sätter oss i ringen.  

Tryggare kan ingen vara - en 
riktig barnklassiker går alltid 
hem hos oss! 

Ute i naturen. Fjäll, skog, äng. 
Det fi nns inga dåliga väder! 

Gärna på promenad- eller 
cykelavstånd från kyrkan. 
Viktigt att kunna ta sig dit på 
ett klimatsmart vis!

Vi håller oss i lekrummet. Inget 
slår legobitar under fötterna.

Då är vi i full gång med att göra vårfi nt. 
Hög tid att förså inför sommarens alla 
odlingsprojekt!  

Då är det ett gäng som ger sig ut på 
en lång cykeltur. Det är ju så skönt 
att cykla nu när man inte behöver ha 
dubbdäcken på längre. 

Vi renoverar upp barnens samlingsrum. 
Viktigt att främja barns lärande och 
kreativitet! 

Planteringsskola. Fram med 
planteringsspade, frön och lite 
gödsel. Ser fram emot att skörda 
tillsammans! 

Cykelhajk. Packa ned luftiga 
kläder, cykel och hjälm. Viktigt att 
tänka på säkerheten!

En insamling till Världens Barn. 
Tillsammans kan vi göra världen 
bättre!
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Denna produktion har delvis fi nansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.



Ert projekt är Växthusprojektet!
Att odla och vistas i naturen är helt klart din grej. 
Växthusprojektet i Somalia och du passar som en 
jordig hand i trädgårdshandsken! 

Klimatförändringarna gör det svårare att odla i 
Somalia. Det får katastrofala konsekvenser efter- 
som mer än hälften av befolkningen i landet 
försörjer sig på någon form av jordbruk. Växthus-
projektet bygger växthus och lär familjer och 
ungdomar att odla klimatsmart. Det minskar 
fattigdomen. 

Ert projekt är Cykelprojektet!
Vinden i håret och full fart framåt låter som din 
melodi. Cykelprojektet i Bangladesh och du kan 
swisha framåt i livet.

I Bangladesh begränsar normer och traditioner 
tjejers rörelsefrihet och möjlighet till utbildning. Det 
ökar fattigdomen och risken för barnäktenskap. 
Cykelprojektet lär tjejer att cykla, utbildar om 
jämställdhet och skapar positiva attityder till tjejers 
frihet i samhället. Tjejer som får utbildning kan för-
sörja sig och förverkliga sina drömmar. 

Ert projekt är Barnrättsprojektet!
Barnen är vår framtid och vårt nu. Ditt barna- 
sinne gör dig och Barnrättsprojektet i Libanon till 
en perfect match!

Flyktinglägren i Libanon är farliga platser för barn 
att växa upp i. Det är ont om arbete för de vuxna, 
och många barn får inte lov att gå i skolan. Fattig- 
dom och förtvivlan leder till att många barn tvingas 
arbeta. Barnrättsprojektet låter barn vara barn 
och ger dem utbildning, skydd och psykosocialt 
stöd på barnvänliga center. 

Flest A Flest B Flest C

Diakonia ha arbetat för en rättvis, hållbar och jämlik värld sedan 1966. Vi grundades av kyrkor och
än idag är församlingarna lika viktiga för oss i vårt fortsatta arbete. Tillsammans förändrar vi världen! 

Ja, vi vill stötta cykeltjejerna
i Bangladesh!

Vad roligt! Nu kan ni som församling följa 
Cykelprojektet på lite närmre håll och få 
material och uppdateringar från oss på 
Diakonia. Hör av er så berättar vi mer!

Ja, vi vill stötta barnen i Libanon!

Vad roligt! Nu kan ni som församling följa 
Barnrättsprojektet på lite närmre håll och 
få material och uppdateringar från oss på 
Diakonia. Hör av er så berättar vi mer!

Ja, vi vill stötta familjerna i Somalia!

Vad roligt! Nu kan ni som församling följa 
Växthusprojektet på lite närmre håll och 
få material och uppdateringar från oss på 
Diakonia. Hör av er så berättar vi mer!


