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SÄVSJÖ 2022.10.20 

 

 
 Vi vill med hela hjärtat följa Jesus och låta Guds rike ta plats i hela livet.  

 

Insamling till Höglandskyrkans Missionskassa 
 

Kära församlingsmedlem, 
 

Vi har under de senaste åren haft en fantastisk möjlighet som församling att bidra till Guds rikes utbredning 
i vår värld, genom det arv som så generöst tillskrevs oss när vår syster Els-Marie Karlsson fick gå hem till 
Herren. I testamentet lämnades närmare motsvarande 1 miljon kronor till ”yttre mission”, vilket vi som 
församling tolkat som mission utanför Sveriges gränser. 

 
Vi har bland annat kunnat bidra till arbete i Egypten och övriga mellanöstern genom att understödja 
familjen Anderås, familjen Said och EFK:s regionala ledare Helene Rickard. 
Vi har fått vara med i Eswatini (Swaziland) där familjen Palm genom EFK arbetar, och vi har fått vara med i 
Grekland genom familjerna Nyström och Hedlund.  
 
Det är otroligt fina arbeten vi kunnat stötta, och vi vet att skörden kommer bli stor. 
 
Utöver dessa arbeten har vi kunnat göra punktinsatser för olika satsningar och vi har inte minst kunnat 
avsätta 100.000 kronor till en Missionsfond för församlingens unga, där de kan söka bidrag för att kunna 
åka på missionsresor. 
 
Dags för nästa steg… 
 
Nu är pengarna från arvet på väg att ta slut, och när vi går in i 2023 finns endast ca 25.000 kronor kvar, 
helt i linje med hur testamentet stipulerats.  
Vi tror dock att den passion för mission som väckts i församlingen ska fortsätta, och vi ber nu församlingen 
om ett krafttag för att fylla på kassan. 
 
Vi ber dig att öppna hjärta och plånbok. Under november månad kommer vi samla in pengar till kassan. 
Enklast ger du via Swish (123 464 1809) eller med en inbetalning till Höglandskyrkans Bankgiro (505-
8789).  
Märk din betalning med ”Mission” så hamnar gåvan rätt.  
 
Kanske har du en bra idé om hur vi kan få in ännu mer pengar? Kanske en missionsauktion eller varför inte 
en loppis? Är det så att familjen ska avstå från lördagsgodis under en månad och att pengarna får gå till 
detta? Öppna er kreativitet, och involvera gärna även barnen så de känner att detta är viktigt. 
 
Kom ihåg att alla gåvor är viktiga gåvor. Vår Herre kan nämligen ta så lite som fem bröd och två fiskar och 
mätta 5000 män! Kan du ge stort så gör det, men även den lilla gåvan kan vara avgörande. 
 
Målet är att nå 200.000 kronor som skulle ge oss ytterligare ett år av samma möjligheter, men kan 
summan bli större så kan vi göra ännu mer, under ännu längre tid. 
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SÄVSJÖ 2021.03.25 

 

 
 Vi vill med hela hjärtat följa Jesus och låta Guds rike ta plats i hela livet.  

 

 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Missionsrådet genom Johan Thomélius 
Höglandskyrkan i Sävsjö 


