1. Var med i Swish-lotteriet!
LOTTGRUPP
A
B
C
D
E
F
G

VINST
Vilt och gott! *
1 vinst
Stora julbaket!**
1 vinst
Frukt/ost korg
2
vinster
Julbock
1 vinst
Tavla
2
vinster
Julkrans
5
vinster
Bakverk
Flera vinster

LOTTPRIS
400kr
350kr
300kr
250kr
200kr
150kr
100kr

* Älgkött, abborrfilé, torkad svamp, hjortronsylt, lingonsylt mm.
** Fikabröd b.la. biskvier saffransbröd och matbröd av olika slag.

1. KÖP en lott eller flera:
Swish / giro:
Swish 123 557 72 00 (senast 10/11)
Bankgiro 477-4469, Plusgiro 386 23-5 (senast 7/11)
I meddelandefältet skriver du in lottgrupp+ antal lotter
tex. ”A1, B1, D2, E1, G3... ”
Kontant: Lotter kan köpas efter Gudstjänst den 24/10 och
7/11, samt efter Go´Kväll 3/11.

2. KOLLA om Du har vunnit på Solbackas hemsida
fredag den 12/11, www.solbackakyrkan.se.

3. HÄMTA ut din vinst på lördag den 13/11 i
Solbackakyrkan, kl. 12-14.
OBS! Stoppdatum för lotteriet är den 10 november.
Inbetalningar som kommer in efter det kommer inte att tas med i
lottningen utan räknas då som gåva till missionsinsamlingen.

2. Köp hembakt bröd mm på torget!
Lördag den13/11 kl. 13-15 har ungdomarna försäljning på
torget utanför Coop i Holmsund. Välkomna!

3. Skänk en gåva!
Swisha till 123 557 72 00 eller
skicka via banköverföring BG 477-4469, PG 386 23-5
och skriv ”missionsinsamling 2021” i meddelandefältet.
Har du frågor, kontakta
Kristina Dagman 073- 821 40 04
eller Ingrid Dagman-Lindberg 070-27 14 906

Pengarna som vi samlar in går bland annat till Indien där
EFS samarbetar med den evangelisk-lutherska kyrkan i
Madhya Pradesh.
Kyrkan driver en lång rad skolor, några internat, en
högskola och fyra sjukhus som tillsammans betjänar flera
tiotusentals människor.
Kyrkan har ungefär 20 000 medlemmar i 88 församlingar,
de flesta i mycket fattiga områden.
De verksamheter som specifikt stöds av EFS är:
-Barnhem i Shahpur
-Sjuksköterskeutbildning i Padhar
För att få veta mer vad EFS stöder gå in på efs.nu.

Solbackakyrkans

Missionsfest 2021,
till förmån för EFS internationella arbete.
Här i foldern kan du läsa
hur insamlingen ska gå till.
Insamlingsperioden är mellan 24/10–10/11.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

