3

Kuva: Hannes Honkanen
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Ge en julgåva
som förändrar barns liv.
Fridfull jul önskar

Finska Missionssällskapet
Ge en gåva till detta bankkonto
Mottagare: Finska Missionssällskapet
Kontonummer: FI38 8000 1400 1611 30
Meddelande: JUL2020

Kauneimmat Joululaulut tuovat toivoa

Ge en valbar summa
via MobilePay på numret: 61408

Ge via SMS:
Sänd ett meddelande med
texten JUL18, JUL36 eller
JUL42 till numret 16155

Du kan också ge en gåva
på webben:
www.devackrastejulsångerna.fi

(värde 18 €, 36 €, 42 €)

18 €

Skolböcker
för barn

36 €

Rent vatten
för en familj

42 €

Hembesök av
en psykolog

158 €
1234 5678

En vattenpump
till en by

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.
Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering.
De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Tänäkin jouluna Kauneimmat Joululaulut kaikuvat kirkoissa ja kodeissa,
ostoskeskuksissa ja toreilla. Jos emme
voisikaan entiseen tapaan kokoontua
yhteen ja nähdä kaikkia rakkaitamme,
ovat yhteiset kokemukset ja muistot sitäkin tärkeämpiä. Joululaulujen kautta
olemme kaikki osa yhteistä juhlaa.
Rauhan ja toivon sanoma rakastavasta Jumalasta on tänä jouluna erityisen merkityksellinen. Kulunut vuosi on
ollut poikkeuksellinen ja tuonut suuria
muutoksia jokaisen elämään.
Koko maailman vallanneesta pandemiasta kärsivät eniten kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat. Kehitysmaissa liian moni lapsi jää ilman
tarvitsemaansa ravintoa, puhdasta vettä, hoivaa ja koulutusta. Apua tarvitaan
nyt enemmän kuin koskaan.
Suomen Lähetysseura on tehnyt yli
160 vuotta työtä ihmisarvoisen elämän
ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Sinun tuellasi teemme työtä niiden
maailman lasten hyväksi, jotka eivät
muuten saisi apua. Joka vuosi Kauneimpien Joululaulujen kautta sadattuhannet lapset saavat toivoa paremmasta
tulevaisuudesta.

Sinäkin voit antaa lahjan,
joka muuttaa lapsen elämän.
Kiitos, kun olet mukana!
"Lapset eivät itse kykene puolustamaan itseään, vaan ovat
kaikista heikoimmassa asemassa. Siksi he tarvitsevat meidän
tukeamme. Tule sinäkin mukaan
auttamaan maailman lapsia!"
Paula Koivuniemi,
Kauneimmat Joululaulut 2020 -kampanjan
virallinen suojelija
kauneimmatjoululaulut.fi

