Pingstkyrkan i Lund

PM om missionsstipendie
Pingstkyrkan i Lund har avsatt medel för stipendie till person som vill ut att testa
mission. Medel utdelas med ett maxbelopp motsvarande upp till 50% av den totala
budgeten.
Syfte
Syftet är att stimulera ungdomar till mission både direkt och indirekt
Bidraget kan avse
- Besök/praktik i land där missionärer finns eller där det finns ett arbete med att
nå evangelium till andra människor.
- Besök/praktik i land där svensk församling i samarbete med inhemsk
organisation gör en biståndsinsats.
- Besök/praktik i land där en organisation valt att göra böne-eller
studiebesöksresa till missionsland.
- Besök praktik i land som ingår i en pågående kurs på t.ex. folkhögskola eller
dylikt i syfte att öka kunskap o förståelse för annan kultur, miljö och
levnadsbetingelser.
Behörighet
För att vara behöriga att söka stipendiet skall man vara a) medlem i pingstkyrkan i Lund
eller b) vara känd för sitt engagemang i pingstkyrkan i Lund.
Ansökan
Ansökan skall tydligt beskriva
- syftet med resan/insatsen
- presentera en hel budget för resan inkl. uppehälle och andra
omkostnader. (om fakta saknas behövs estimerade uppgifter)
- redogöra för vilka andra bidrag som sökt och i vilken grad dessa beviljas
- namn på minst två personer i Lunds pingstkyrka som känner dig väl
som person och som missionsrådet kan vända sig till i beslutsprocessen.
- Att du är villig att anta den uppförandepolicy som Pingst Internationellt
antagit (bilaga 1).
Rapportering
Den som söker stipendiet ska vara medveten om att det inte bara är för egen inspiration
del utan det gäller att dela med sig av sina erfarenheter till andra bland kyrkans
ungdomar. Detta skall ske dels genom
1. Regelbunden rapportering till församlingen under resan/vistelsen. Former för denna
avgörs inför avresan beroende på tillgänglighet av kommunikation i olika former.
2. Slutlig rapport, vittnesbörd eller besök med bildvisning i anslutning till ungdomarnas
samlingar. Detta samråds med missionsråd och någon i pastorsteamet. Den slutliga
rapporten utformning framgår enl. bilaga. (OBS innehålla även en personlig reflektion
om vad resan/vistelsen inneburit för den enskilda personens utveckling och den andliga
mognaden. Beskriv också dina tankar inför ett ev. kommande missionsuppdrag.) Denna
del av rapporteringen kommer att vara konfidentiell och tillgänglig endast för
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missionsrådets medlemmar. Om du inte vill skriva ner dina tankar går det bra att även
presentera denna del muntligt på ett missionsrådssammanträde
Kontaktperson
Du tilldelas en kontaktperson inom missionsrådet som ger ett samtal med dig före
utresan och ett ”debriefingsamtal” efter hemkomsten.
Försäkring
Ett resestipendie är i sin form enbart ett bidrag och det innebär att du själv är ansvarig
för ev. händelser under resan och inte din bidragsgivare. Vi uppmanar dig att se om ditt
försäkringsskydd inför resan. Vi förutsätter att du kontrollerar och följer ev
vaccinationsrekommendationer.
Vid sjukdom eller annan händelse
Din kontaktperson i Sverige bör känna till din bidragsgivare och din kontaktperson i
händelse av olycka eller annat oförutsett.
Uppförande
När du är ute och är med i arbetet du vistas i blir du en naturlig del av teamet. Det är då
viktigt att ditt uppförande är oklanderligt. Vi anbefaller därför att du läser igenom och
godtar den uppförandekod som Svensk Pingstmission använder.
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