Nytt namn, samma viktiga arbete!
Tillsammans är vi Act Svenska kyrkan!
Nu är det dags! Söndagen den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn
till Act Svenska kyrkan. Tillsammans fortsätter vi som Act Svenska kyrkan kampen för
varje människas rätt till ett värdigt liv och i den kampen är du viktig! I det här utskicket
får du ett urval av nytt material, som vi hoppas ska hjälpa dig och din församling att
berätta om vårt nya namn, skapa engagemang och samla in pengar. Vi vill också passa
på att tillsammans i alla församlingar runt om i landet fira att vi nu heter Act Svenska
kyrkan!
Till din hjälp har vi tagit fram följande material:
Inför 5 maj
• En bön för vårt arbete formulerad av Ärkebiskop Antje Jackelén.
• 1 förslag på kollektvädjan att läsa upp vid kollekt till Act Svenska kyrkan.
• 1 tårtschablon om ni vill baka och servera en god tårta till kyrkkaffet, kanske med en
frivillig fikapeng som insamling till Act Svenska kyrkan.
• 20 ballonger att sätta upp för att skapa en härlig festlig känsla i lokalerna.
• 10 tablettaskar med mjukgodis.
Nytt presentationsmaterial:
• 10 foldrar där ni kan läsa om Act Svenska kyrkan, framtagna för att spridas till
alla ni möter i församlingen – se till att beställa hem fler foldrar att dela ut.
• 3 olika affischer – beställ gärna hem fler affischer och låt Act Svenska kyrkans
budskap synas på alla ställen där ni kan affischera i församlingen.
• 2 olika skyltar att sätta upp vid kyrkans ljusbärare, för att uppmuntra till att ge en
gåva i samband med ljuständning. Om ni har flera kyrkor med ljusbärare kan ni lätt
beställa hem fler ljusbärarskyltar.
• 10 bokmärken – beställ hem fler och sätt exempelvis in i psalmböckerna.
• 10 pennor – beställ hem fler och sälj i samband med olika insamlingsaktiviteter.
• 2 rullar med loggan som klistermärke – klistra på så många ställen som möjligt så att
vår nya logga blir synlig och igenkänd.
• 10 pins Act Svenska kyrkan – använd pins när du representerar Act Svenska kyrkan.
• 10 nyckelband.

Nytt insamlingsmaterial:
• 5 axelbanderoller, namnskyltar och plastfickor att ha på sig vid insamlingsaktiviteter.
Namnskyltarna placeras i plastfickorna och kan förslagsvis fästas på tröjan med hjälp
av en Act Svenska kyrkan-pin.
• Ark med klistermärken att klistra över den gamla logotypen som finns längst ner på
våra insamlingsbössor, om ni har sådana kvar från tidigare. Det är viktigt att vi samlar in under vårt nya namn och är tydliga med vad pengarna ska användas till.
• 5 bösskyltar att sätta på insamlingsbössorna, med swishnummer och QR-kod för dem
som inte har kontanter.
Materialet beställer du i webbshopen: internwww.svenskakyrkan.se/webbshop
Vissa produkter är betalmaterial som t ex nyckelband, påsar, tröjor och tablettaskar.
Vi har tagit ett beslut om att minska vår miljöpåverkan. För allt material gäller Svenska
kyrkans riktlinjer för hållbarhet, både vad gäller materialval, tillverkningsprocess och
sociala villkor.
Beställ senast tisdag den 23/04 för leverans innan 5 maj.
Det kommer att ske massor av spännande aktiviteter runt om i församlingarna den 5 maj
och framöver. Glöm inte att dela med er av detta. Gör gärna något där den nya logotypen
syns, fota och dela i sociala medier och använd gärna hashtagen #actsvenskakyrkan så
kan alla på ett enkelt sätt följa det som händer.
Göra skillnad-dagarna Uppsala 7–8 september 2019
Under två dagar i september samlas vi för första gången under nya namnet Act Svenska kyrkan!
Alla vi som är intresserade och engagerade för en rättvis värld. Vi som tror på alla människors lika
värde och vill vara med och göra skillnad! Du kommer väl?!
Anmäl dig NU på svenskakyrkan.se/internationelltarbete/gora-skillnad

Välkommen att vara med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv!
Tinde Carlbrand
Chef Engagemangsenheten, Act Svenska kyrkan
kontakt: givarservice@svenskakyrkan.se, 018-16 96 00
Läs mer: internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/act

adress: Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala telefon: 018-16 96 00
webbplats: svenskakyrkan.se/act

