Lähetyskeskus Afrikkaan -projektin tukeminen
Lähetyshiippakunta tekee ja tukee lähetystyötä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Työmme perustuu Kristuksen
käskyyn mennä kaikkeen maailman ja tehdä opetuslapsia kastamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä (Matt. 28:18-20). Lähetyshiippakunnan lähetystyön perustehtävä on evankeliumin julistus ja
opetus luterilaisten seurakuntien syntymiseksi ja vahvistumiseksi. Lähetystyön visiomme on: Luterilainen seurakunta lähellä ja kaukana.
Lähetyskeskus Afrikkaan viitteen 7113 kautta tuleva tuki ohjautuu ensisijaisesti Lutherans in Africa -järjestön
Lähetyskeskuksen ja Luterilaisen teologisen koulun rakennusprojektiin ja Lähetyshiippakunnan pastoreiden siellä
pitämien opetusmatkojen kustannuksiin. Keskuksessa koulutetaan luterilaisia pastoreita paikallisesti.
Tarkemmin osoitteesta: www.lhpk.fi/lahetys/lahetyskeskus-afrikkaan/
Lähetyshiippakunnan työ perustuu täysin vapaaehtoiseen kannatukseen. Toimintaan ei saada ulkopuolista tukea. Hiippakunnan työ seurakuntien taustalla mahdollistuu seurakuntalaisten lahjoitusten avulla, joko seurakuntien kautta tai suoraan hiippakunnalle osoitetun vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Lähetyshiippakunnan taloudenpito ja rahatalous toteutuvat Suomen Luther-säätiön kautta. Lähetystyön omaa kannatusviitettä käyttämällä
kannatus kohdistuu suoraan Lähetyshiippakunnan tekemälle ja tukemalle lähetystyölle.
Rahankeräysluvan tiedot:
Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/1337
Myöntämisajankohta: 21.12.2017
Toimeenpanoaika ja -alue:
1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. opetus- ja lähetystyö, opetusmatkat ja lähetyskeskuksen rakentaminen Keniassa).

OHJE:
Oheinen tilisiirto sisältää viivakoodin ja QR-koodin tilisiirron käytön helpottamiseksi. Varsinkin puhelimet lukevat QR-koodin nopeammin
ja tarkemmin kuin viivakoodin, se sisältää myös laskun kaikki tiedot.
-Viivakoodissa summa ja päiväys on jätetty tyhjiksi, voit asettaa haluamaksesi nettipankissasi.
-QR-koodi sisältää viivakoodin tietojen lisäksi myös tiedon saajasta. Päiväys on asetettu taannehtivaksi siten että nettipankkiohjelmat
muuttavat sen käsittelypäiväksi. Summaksi on asetettu 100€, sillä QR-koodi vaatii summan. Sekä päiväyksen että summan voit vaihtaa
haluamaksesi nettipankissasi.
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Suomen Luther-säätiö
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Kalevankatu 53, 00180 Helsinki
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Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för
betalningsförmedling och endast till det kontonummer som
betalaren angivit.
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