UNG MISSIONÄR
Hej!
Jag heter Anton Karlsson och är initiativtagare till och samordnare för Ung Missionär. Ung
Missionär är ett koncept, i Gå ut mission, där unga människor mellan 15-20 år har möjlighet att
åka på missionsresor. Vi ser detta som en missionsträning där vi betonar både utmaningen att ta
steg i tro, men också att gå djupare i sin relation med Jesus. Vi vill genom att arbeta med lokala
partners och under säkra former, men ändå på platser som har ett stort behov av evangelium, ge
ungdomar förståelse för vikten av mission bland världens onådda folkgrupper.
Detta dokument är framtaget som ett verktyg för ungdomar att i sina hemförsamlingar ansöka om
bidrag till sina missionsresor. Jag fick själv följa med på min första missionsresa när jag var 17 år,
och jag ser både i mitt eget liv men också i många av de ungdomar som varit med ut på
missionsresor, vilken förvandlande effekt det har. Min uppmuntran och utmaning till er som
församling är att våga tro på och investera i den unga generationen. Efter att själv varit involverad
i mission sedan 2006 vet jag hur betydelsefullt det är att vara utsänd. Sänd det bästa ni har! Lägg
händerna på dem, be för dem, ge dem en slant och skicka ut dem!

Vill ni veta mer om Gå ut mission och Ung Missionär är ni välkomna att höra av er eller kolla vår
hemsida: www.gautmission.org.

Anton Karlsson
Evangelist och samordnare för Ung Missionär

Industrigatan 44B, 571 38 Nässjö, Sweden
Telefon: +46 150 66 24 20
Org. nummer: 817606-0088
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Personuppgifter
Namn: _______________________________________________________
Personnummer: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________________
E-post: _______________________________________________________
Mobil: _________________________________________________________
Resmål: _______________________________________________________
Utresedatum: ___________________________________________________
Planerad hemkomst: ______________________________________________
Kostnader för resan: ______________________________________________
Bank: __________________________________________________________
Clearingsnummer och kontonummer: _________________________________
Telefon till anhörig eller målsman: ___________________________________
Adress till anhörig eller målsman: ___________________________________

Kontaktperson i Gå ut mission
Namn: Anton Karlsson
E-post: anton@gautmission.org
Telefon: +46705231612

Ansökan
Ankom den: ___________________________________
Mottaget av: ___________________________________
Beslut fattas om: _______________________________SEK
Datum: _______________________________________

Kombinera gärna denna ansökan med ett personligt brev om varför du vill åka

Industrigatan 44B, 571 38 Nässjö, Sweden
Telefon: +46 150 66 24 20
Org. nummer: 817606-0088

info@gautmission.org
www.gautmission.org
PG 13 92 21 - 6

