
Härlig är jorden… en av våra mest älskade psalmer i juletid. Den sången vill vi 
stämma in i, nu när vi samlas för att umgås, äta gott, fira jul och vara generösa 
mot varandra. Men fortfarande gäller det långt ifrån alla. 
Knappt hade vi börjat hämta oss och tänka att två års pandemi var över, förrän nästa kris slog till. Helt 
plötsligt lever vi med en krigszon bara några hundra mil från vårt eget land. Det som hänt och händer 
i Ukraina, och dess konsekvenser i form av matbrist och energikris, är något som berör oss i Sverige, 

när vi nu helt plötsligt står inför en lågkonjunktur, något vi inte sett på många år. Men, 
konsekvenserna är ännu större för alla de runt vår värld som lever nära fattigdoms-

gränsen. Dramatiskt ökade priser på bland annat vete, olja och gas är ett oerhört 
svårt slag för människor över hela vår härliga jord. För att inte tala om de som 
lever i Ukraina, eller som har tvingats på flykt på grund av kriget. För dem är 
jorden just nu en mörk plats att leva på… 

Men…Vi kan fortfarande kämpa och ta han om varandra och vår jord. Att ta 
sig an de fattiga har varit ett uppdrag sen kristendomens födelse. I över 130 
år har vi i Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, gjort det och 

i dag berör våra insatser inom fattigdomsbekämpning hundratusentals 
människor varje år. Vi fortsätter att arbeta för att människor ska få en ärlig 

chans och hopp om en bättre framtid. Det kan ske genom nödhjälpen och 
stödet för familjen på flykt i Libanon, Venezuela eller Ukraina. Men, det kan också 

vara när vi ser stoltheten i att kunna skicka sina barn till skolan, lättnaden över 
brunnen som tryggar vattentillgången eller mikrolånet som gör det möjligt att starta en 

egen affärsverksamhet.  Vi går inte alltid den lättaste och snabbaste vägen men vi går den 
väg som fungerar. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva. 

Låt oss tillsammans se till att fler människor av hjärtat igen kan sjunga ”Härlig är jorden! 

Här är material som ni kan använda
En affisch - en dubbelsidig affisch, där ena sidan innehåller swish- och bankgironummer till Ge för 
livet/EFK medan den andra sidan har ett vitt fält, där ni själva kan fylla i valfri information till exempel 
om en konsert, loppis eller något annat arrangemang.
Ett blad med swish-koder - som kan sättas upp i foajén i anslutning till konsert/loppis m.m. (baksidan på 
detta brev) 
Gåvokort - lägg gåvokorten intill bladet med swishkoder så kan man ge bort dessa som julgåvor.

Det går att beställa �er kort eller planscher från oss, genom att gå in på geforlivet.com/jul. eller 
via mail till: info@efk.se.  Om ni har tankar eller frågor, kontakta oss gärna på info@efk.se 

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef

PSST... Ni som har nära till en Ge för livet Second hand-butik, köp något fint och runda upp 
priset så går den extra pengen till julinsamlingen!
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VAR MED OCH 
GÖR VÄRLDEN 
FATTIGDOMSFRI!

2000 kr
hjälper en person i att Central-
afrikanska republiken att starta ett
enkelt företag och försörja hela sin 
      familj.

förslag!

250 kr
räcker till fem ankor som ger ägg 
men, till skillnad från höns, inte
drunknar i översvämningar
      i Bangladesh.    

förslag!
150 kr
Räcker till en trädplanta  som skapar 
en bättre närmiljö och förebygger
hälsoproblem som orsakas av
    sandstormar och
    luftföroreningar.    

förslag!

 swishkoder har förifyllda förslag men de går
 att ändra till önskat värde du vill ge!

150 kr
ger ett barn livsviktigt skolstöd och 
fritidsaktiviteter i en månad 
i Rio de Janerios slumkvarter.

förslag!

200 kr
gör att t ex fem barn får Malariatest,
undersökning, behandling, mediciner samt 
och uppföljning. Hjälp barn att få en 
    bättre hälsa!

förslag! 500 kr
räcker till att under en månad ge 
ett utsatt barn i Asien skyddat 
boende, mat, kläder, skola och hjälp 
    att bearbeta sitt trauma.�

förslag!

OBS!

”Läs mer på geforlivet.com/jul”.


