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INFORMATION OM RYTTARGÅRDSKYRKANS MISSIONSSTIPENDIUM
Vad roligt att du är intresserad av mission och vill veta mer om missionsstipendiet!

SYFTE
Syftet med Ryttargårdskyrkans missionsstipendium är att hjälpa församlingsmedlemmar
som under en kortare tid vill åka utomlands för att arbeta med missionsarbete eller
humanitärt arbete i kristen regi. Stipendiet är tänkt att täcka en del av dina kostnader.
Tanken är att du ska få en ökad insikt om vad mission är, och att du ska fundera över vilken
plats mission har i ditt liv. Dessutom får du som missionsstipendiat stöd i form av förbön
och en kontaktperson i internationella rådet som kan ge dig goda råd.

FÖR VEM?
Missionsstipendiet kan beviljas till både unga och äldre som vill pröva på mission. Stipendiet
ges inte för studier. Den kortaste tid som missionsstipendiet kan sökas för är en månad och
den längsta är ett år. Om du vill vara ute längre än ett år uppmanas du att söka ett fastare
anställningsförhållande genom en missionsorganisation och eventuellt bli utsänd av
församlingen som missionär. För att beviljas missionsstipendiet krävs att du är medlem i
församlingen, att du ordnar med lämpliga försäkringar som täcker både resor och
utlandsvistelsen samt att du ansöker om stipendiet senast sex veckor innan din avresa.

HUR MYCKET?
För närvarande är stipendiet på 995 kr per månad.

INNAN DU BLIR ANTAGEN
Ansökningshandlingar finns att ladda ner från Ryttargårdskyrkans hemsida under rubriken
”Mission”. Fyll i dessa och skicka till imr@ryttargardskyrkan.se tillsammans med en
högupplöst bild på dig som vi vill kunna använda i informationssyfte. Din ansökan måste
vara oss tillhanda i elektroniskt format senast sex veckor innan din avresa. Om du har
några frågor innan du fyller i ansökan går det bra att skicka dem till ovanstående adress.

INNAN DU ÅKER
Innan du åker vill kontaktpersonen i internationella rådet ha ett samtal med dig för att
bättre förstå dina tankar och förväntningar inför din korttidstjänst. Vi vill även be för dig i en
gudstjänst.

NÄR DU KOMMER HEM
När du kommer hem vill vi hjälpa dig att förmedla och tillämpa det du varit med om i vår
egen församling. På vilket sätt det sker beror på vad som passar dig, men det kan t.ex.
handla om att du får ge ett vittnesbörd i en gudstjänst, besöka en cellgrupp eller berätta om
dina upplevelser på en ungdomssamling. Internationella rådet vill träffa dig för att få veta
mer om dina uppgifter och upplevelser. Dessutom vill vi att du skriver en rapport på cirka en
A4-sida där du berättar om dina erfarenheter.
Internationella rådet, Ryttargårdskyrkan

