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Till församlingsledningen, pastor, ordförande, råd:

Kyrkoavgiften: Information och material att använda i församlingen
Här kommer tryckt material om kyrkoavgiften. Kyrkoavgiften är en bra möjlighet att på 
ett smidigt och långsiktigt sätt få in medel till församlingen. All information finns också på 
www.efk.se/kyrkoavgift 

Presentation av missionärskandidater: Andreas och Sandra Palm
Sommaren 2021 är planen att Andreas och Sandra Palm ska flytta till Eswatinis största stad Manzini, för att till-
sammans med EFKs partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) plantera en församling. I den här foldern får 
du veta mer om hur du kan vara med och stödja ekonomiskt och i bön. 

Information om avtalsrörelsen för kollektivavtalet Trossamfund och Ekumeniska organisationer (TEO)
De flesta av församlingarna inom EFK är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och tillhör TEO-avtalet. Här kom-
mer några punkter som kan vara bra att ha kännedom om under hösten 2020.

Information om bidrag från Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST)
SST har tre olika bidrag som man som EFK-församling kan söka om man fyller kriterierna för respektive bidrag.

Till anslagstavla, broschyrställ eller direkt till intresserade:

EFKs missionskonferens 17 oktober: Affisch och bilder till skärmar
Välkommen till EFKs Missionskonferens! I år sker konferensen på 11 platser runt om i landet och det blir bland 
annat bibelstudier och mission talks utifrån temat Sänd. Program och praktisk info finns på www.efk.se/mis-
sionskonferens

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT): Ta del av läsårets utbud!
ALT informerar om aktuella program och kurser. Mer information finns på www.altutbildning.se 

Götabro bibelskolor: Bibelterminen och retreat
Götabro informerar om Bibelterminen och bjuder in till retreat i januari 2021. Mer information finns på 
www.gotabro.se

Ladda ner filerna från 
EFKs webbplats

Du hittar också allt material på 
www.efk.se/forsamlingspost. 
Ladda ner och sprid informatio-
nen vidare till rätt personer. 

Har du något som du vill 
att fler ska känna till?

Information om arrangemang 
finns även i kalendern på 
www.efk.se. Kontakta marcus.
wallin@efk.se om du har något 
som du vill berätta för fler. 

Passa gärna på att berätta om kyrkoavgiften 

i september och oktober!

Vi utvärderar församlings-
posten - och vill ha din 
hjälp!

På www.efk.se/forsamlings-
post finns en kort enkät som vi 
önskar att du fyller i. Dina svar 
hjälper oss att bättre kommu-
nicera om vad som händer i 
rörelsen. Kontakta gärna 
kristina.sandin@efk.se om du 
har frågor. Tack!


