
EN SÖNDRIG SJÄL
Idéer för Utjämningsevenemang



UTJÄMNING 2018 
– EN SÖNDRIG SJÄL

• Naturkatastrofer, konflikter och krig kan förlama människor

och lämna djupa inre spår.

• Obearbetade upplevelser kan orsaka depression, ångest, rädsla och sömnlöshet. 

• Utjämningskampanjen hjälper människor att komma på rätt spår igen. Insamlade medel

används till samtalshjälp, utbildning, kamratstöd och nödvändig vård. 



KOM MED I UTJÄMNINGEN!

• Genom att delta i Utjämningen kan ni hjälpa krisdrabbade

att bearbeta smärtsamma upplevelser. 

• Här kommer idéer kring vilka typer av evenemang ni kan ordna.

Välj ett sätt som passar just er församling. 



UTJÄMNINGEN SAMLAR MEDEL

TILL BL.A. NEPAL OCH COLOMBIA

Bilderna kan laddas ner

från utjämning.fi.



HUR KAN MAN DELTA?

• Utjämningsinsamlingen pågår året om. 

• Vanliga sätt att samla in pengar är bössinsamlingar, basarer, 

kyrkkaffe och kollekter. 

• Man kan också ordna pop up –restaurang, lopptorg, konsert, 

missionslunch med exotisk mat, familjedag m.m. 



INSAMLING MED BÖSSOR

• Samla ihop en grupp frivilliga och samla vid butiker, torg

eller andra ställen. Be butiksägaren om lov innan ni

samlar utanför en butik. 

• Kom i håg att beställa insamlingsvästar och bössor

från Finska Missionssällskapet: 020 7127 266.



IDÉER FÖR EN BÖSSINSAMLING
• Välj en bra plats där det rör sig mycket folk. Välj en tidpunkt då

många människor är i farten, t.ex. veckoslut. 

• Be frimodigt om pengar. Använd godis, exotiska föremål eller

kända människor för att få folk att stanna. 

• Dela ut insamlingsbroschyrer till dem som inte har kontanter med. På baksidan av 

broschyren finns instruktioner för hur man donerar via SMS, telefon etc. 

• Det kan löna sig att värva några extra insamlare ifall någon blir sjuk. 

• Gör upp insamlingsschemat så att en person samlar högst några timmar. 

Mer orkar man inte om det t.ex. är regnigt eller kallt.



MARKNADER

• Många församlingar ordnar skördemarknader på hösten och

säljer frukt och grönsaker till förmån för Utjämningen. 

• Man kan också sälja bakverk och munkar på torgdagar.



POP UP -RESTAURANG

• Välj gärna en central plats för den tillfälliga restaurangen och

gör en bra vägbeskrivning så alla hittar dit. Gör reklam i god tid!

• Man kan dekorera den tillfälliga ”restaurangen” i något visst

lands tema, t.ex. Nepal dit Utjämningen samlar pengar.

• Välj bland matrecepten som finns på www.utjämning.fi, under

Till församlingar, eller fråga efter fler recept från Missionssällskapet.

• Man kan också ordna ett Utjämningscafé på t.ex. 1:a maj.

http://www.utjämning.fi/


EXEMPEL FRÅN ANDRA FÖRSAMLINGAR

• Församlingen i Kalajoki ordnade en Utjämningslunch

som samlade över 100 människor! 

• De delar med sig av några tips:

• Ordna lunch på en vardag och bjud in anställda från olika arbetsplatser

• Välj enkla recept med billiga ingredienser, till exempel soppa

• Lunchpriset kan vara t.ex. 8 €. Förutom detta kan man ännu sälja lotter. 

• Glöm inte att göra reklam för lunchen! 



STÄDDAG/LOPPTORG

• Ordna lopptorg och ge intäkterna till Utjämningen

• Gör reklam för loppisdagen på Facebook och andra sociala medier

• Fixa försäljningsbord, kaffeförsäljning etc

• Ordna lopptorget på den internationella städdagen 26.5 eller någon

annan dag. Mer info: http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday

http://siivouspaiva.com/fi/cleaningday


GUDSTJÄNST MED UTJÄMNINGSTEMA

• Missionssällskapet har sammanställt material för en Utjämningsgudstjänst.

Materialet finns på www.utjämning.fi, under Till församlingar

• Ta gärna upp en kollekt till Utjämningen under gudstjänsten.

http://www.utjämning.fi/


MATERIAL

• Från Finska Missionssällskapet kan du beställa mer broschyrer och

affischer, insamlingsbössor- och –västar samt ballonger.

fms@finskamissionssallskapet.fi, 020 7127 266

• Kom-i-håg att beställa materialet i god tid!

• På www.utjämning.fi, under Till församlingar finns bilder från olika länder, 

recept på exotiska maträtter m.m.

mailto:fms@finskamissionssallskapet.fi
http://www.utjämning.fi/


KOM-I-HÅG-LISTA

Beställ material från Finska Missionssällskapet

Beställ insamlingsbössor och –västar. Ballonger finns också att beställa. Beställ i god tid så att materialet hinner fram i tid. 

Gör reklam för evenemanget

Sätt upp Utjämningsaffischerna i god tid. Längst ner kan du skriva in datum och klockslag för evenemanget. 

Reklam på nätet 

Berätta om evenemanget också på nätet. Lämpliga bilder för sociala medier hittar du på www.utjämning.fi, under Till församlingarna.

Dela gärna bilderna med hashtaggen #utjämning

Bekanta dig med insamlingsmålet

På www.utjämning.fi och i Utjämningsbroschyren hittar du mer info om årets Utjämning.

Be frimodigt om pengar

Om du inte frimodigt ber om pengar, kanske ingen kommer på tanken att ge. Var frimodig – också en liten gåva är oerhört värdefull. 

För att göra det mera konkret kan man gärna använda prisexemplen som finns på broschyrens baksida.

Redovisa inkomsterna

De insamlade medlen betalas till FI25 8000 1600 0607 10

Använd de referensnummer för Utjämningen som tidigare meddelats till församlingen. 

De medel som samlats in med bössor betalas till vårt insamlingskonto FI38 8000 1400 1611 30. Referensnumren för 

dessa inbetalningar får ni i samma försändelse som insamlingstillståndsetiketterna.

http://www.utjämning.fi/
http://www.utjämning.fi/


TACK FÖR ATT
NI ÄR MED I 
UTJÄMNINGEN!

Herrens ande fyller mig, 
ty han har smort mig. 
Han har sänt mig att
frambära glädjebud till de 
betryckta och ge de 
förkrossade bot. 
Att förkunna frihet för de 
fångna, befrielse för de 
fjättrade och att förkunna
ett nådens år från Herren. 
Jes. 61:1




