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Hej och välkomna!

Mission Adventures Restenäs hälsar dig och din ungdomsgrupp välkomna. Vi tycker det är roligt att ni vill åka 
till London på missionsresa och göra det tillsammans med oss och Forever-teamet. Vi hoppas att detta  
informationshäfte ska ge er kunskap om vilka vi är, vilken organisation vi är en del av och vad ni kan tänkas 
möta i England. Vi hoppas också att denna information ska inspirera er att ta ett beslut att åka ut i världen för 
att göra skillnad. Vi kommer inte till London för att turista utan vi åker dit för att välsigna och ge vidare det 
hopp som Jesus har gett till oss.
 
Vår bön för er ungdomsgrupp är att ni ska få se och göra det som ligger på Guds hjärta för de människor som 
har samlats för de olympiska spelen. Vi kommer inte bara vara en grupp med ungdomar, utan en grupp som 
har individuella gåvor. När vi är och arbetar tillsammans i våra gåvor kommer vi att göra en skillnad där vi är.

Vi tror att när vi handlar på Guds Ord, så växer vi. Och vi har märkt att ingenting får ungdomarna i en  
ungdomsgrupp att växa så mycket som att resa ut i korttidsmission. De kommer få chansen att praktisera 
Guds ord och inte bara höra det. ”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om 
någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när 
han sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in  
i frihetens fullkomliga lag och blir i kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir 
salig i sin gärning”
        Jak 1:22–25.

Häftet som du håller i din hand är till för att du ska få en bra överblick vad Londonresan kommer att innebära. 
Det är bara ledarna som behöver ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret (tar 2 veckor) hos Polisen och 
de fyller i ansökningsblanketten för ungdomsledar/pastor. Om ni är flera ledare som åker behöver de också 
fylla i ledarblanketten och ansöka om utdrag ur belastningsregistret. Brevet till föräldrarna kopieras och ges 
till de föräldrar vars ungdomar är intresserade av Londonresan. Resten av innehållet får gärna kopieras upp 
och ges till intresserade ungdomar i din närhet, men speciellt ansökningsblanketten för deltagar.  
Informationspaketet kommer också att ligga ute på våran hemsida.

Vi ser fram emot att få träffa dig och din ungdomsgrupp sommaren 2012. 

Med Vänliga Hälsningar
David Svensson, 
Ansvarig för Mission Adventures, Restenäs
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Mission Adventures 2012 - följ med oss till OS! 

Kom och var med när hela världen samlas i England! The world is coming to ENGLAND. Will you be there? 
Åk själv eller tillsammans med dina vänner eller din ungdomsgrupp. Var med och berör människor från hela 
världen med Guds kärlek och låt Mission Adventures ta hand om det praktiska. Du kommer med din ung-
domsgrupp och våra Mission Adventures medarbetare tar hand om alla detaljerna som praktiska förbere-
delser, lovsång, grupputveckling, undervisning, mat, resor, schema mm. Så att du kan umgås och vara en del 
av din grupp! Vi kommer att arbeta tillsammans med Forever (UMUs olympiska evangelisationsarbete). Mer 
information om Forever finns på www.forever2012.com

Våra team har möjlighet att välja på att arbeta inom följande områden: 
               Kreativitet, konst och musik 
               Sport 
               Barn och ungdomar 
               Social rättvisa 
               Bön 
               Evangelisation 
               Praktiskt tjänande 

Datum: 21 juli - 5 augusti 2012 

Pris: 5000 kronor plus flygbiljett till London om du anmäler dig senast 1:a 
april. 5500 kronor plus flygbiljett om du anmäler dig efter 1:a april, men 
senast 1:a juni.  

Allt är inkluderat i resan som: förberedelseläger på Restenäs och i London, 
mat & husrum, resor i London, program, ryggsäck och en T-shirt.

21 juli: Vi börjar på Restenäs med 3 dagar av förberedelse, lovsång, undervisning, grupputveckling, 
      nya vänner, mm.  
24 juli: Avresa till London, där vi kommer att arbeta tillsammans med Forever-teamet. 
      Vi bor på UMU Harpenden tillsammans med grupper från resten av världen. www.ywamharpenden.org
3 augusti: Vi reser tillbaka till Restenäs för ett dygn av: vittnesbörd, träffa alla team igen, tacka Gud 
      och bli utsända!  
4 augusti: Alla föräldrar, vänner, präster och pastorer är inbjudna till Restenäs för att fira allt vad Gud gjort 
       i London! Deltagarna kan resa hem den 5 augusti eller efter sista mötet den 4 augusti.

Anmälan senast 1 april: Kostnad 5000 kronor plus flygbiljett. Betala 3000 kronor senast 1 april (går till 
flygbiljett och Forever Londons anmälningsavgift). Vi meddelar er sedan hur mycket ni har kvar att betala av 
den totala avgiften. Den resterande summan behöver betalas senast 1 juni. Vi föredrar att ni betalar  
tillsammans som grupp. 

Anmälan efter 1 april innan 1 juni: Kostnad 5500 kronor plus flygbiljett. Hela summan måste senast betalas 1 
juni. Vi föredrar att ni betalar tillsammans som grupp.

Betalning sker till plusgiro 89 61 56-7, betalar ni som grupp, skriv då vilken grupp det är, hur många 
deltagare och Londonresan. Betalar ni var för sig skriver ni deltagarens/ledarens för- och efternamn  
och Londonresan. 

För mer information kontakta:  
Mission Adventures Restenäs: Email: umu.team@ywamrestenas.se  Telefon: 0522-21020 och 0730715997    
Website: www.ywamrestenas.se  and www.missionadventures.se
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Vad är Mission Adventures?

Mission Adventures värderingar är:
 - Att tjäna och samarbeta med lokala församlingar genom att ge grupper en enkel möjlighet till mission.
 - Att utmana deltagarna till att engagera sig i mission resten av livet, på det sätt som Gud kallar dem.
 - Vi tror att Gud använder människor i alla åldrar, men vårt huvudfokus med Mission Adventures är att     
    involvera unga människor i mission.
 - Att använda kreativa metoder i undervisningen för att träna deltagarnas händer och hjärtan för att  
    förbereda dem för missionsresan.
 - Att uppmuntra andlig tillväxt i deltagarna genom att de får vara aktiva i evangelisation och socialt arbete.

Helpension och service
Mission Adventures ledare som följer med på resan tillsammans med Forever-teamet tar hand om alla  
praktiska detaljer så som mat, husrum, resor, och allt annat praktiskt. Vi vill att ni ska kunna fokusera på  
arbetet och era ungdomar.

Inspirationsläger på Restenäs
Innan vi åker till London kommer vi att träffas på Restenäs missionscenter utanför Ljungskile. Där samlas alla 
deltagare under några dagar och tränas tillsammans i hur vi kan dela evangeliet, hur vi kan hjälpa och älska 
människor, jobba i grupp med mera. Vi har också kvällsmöten med undervisning, lovsång och bön. Undervisar 
gör några av de medarbetare som bor och jobbar på Restenäs. 

Internationell träff i London
I England börjar vi med att träffa alla grupper som ska vara med under OS, på UMU-basen Harpenden som 
ligger 30-45 minuters resväg från centrala London. Där får vi mer information om vad som väntar oss, men 
också tid att möta Gud, umgås med varandra och träffa nya vänner. Träffen och nästan alla praktiska detaljer 
arrangeras av ett team som heter Forever.

Missionsresan
Efter träffen i Harpenden kommer ni att fokusera på utåtriktat arbete i London. Ni kommer fortfarande bo  
i Harpenden och pendla till London. En korttidsmissionsresa låter dig smaka på mission. Det kan bli en  
livsförvandlande upplevelse där ni kommer få tjäna Gud och lyssna på människors behov och möta dem. Vi är 
övertygade om att Gud vill använda er grupp till att göra skillnad i människors liv. Vi tror också att mötet med 
andra kulturer och människor gör att era ungdomars tro växer, då de ser Guds församling verksam på andra 
sätt än de är vana vid.

Mission Adventures är ett arbete inom Ungdom Med Uppgift (Youth 
With A Mission) som i många år sänt ut ungdomar och  
ungdomsgrupper på kortare missionsresor.  
Mission Adventures är ett 2-3 veckor långt program, skräddarsytt för 
att ge er ungdomsgrupp praktisk erfarenhet av mission, samtidigt 
som ni tillsammans växer och utmanas i er tro. Ett av våra mål är att de 
ungdomar som åker med på Mission Adventures ska förstå att de kan 
göra skillnad i världen och på hemmaplan. Ungdomsgruppen kommer 
vara involverad i evangelisation, praktiskt och socialt arbete & bön, för 
att möta människors behov i London. Mission Adventures vill ge er en 
spännande och trygg missionsresa!
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Arbetsområden för teamen 

Kreativitet, konst och musik: Tycker du om att vara kreativ och skapa? Att vara kreativ kan vara ett bra 
vertyg för att träna människor att följa Jesus och en grund för att påbörja nya relationer. Om man väljer denna 
inriktning kan man till exempel jobba med utåtriktat arbete som musik, drama, dans och underhållning på 
scen, i parken eller på gatan. Detta ger en bild av evangeliet. Man kan också få hjälpa till med praktiska projekt 
som att måla en väggmålning på ett dagis eller att leda en pysselworkshop på en gatufest. 

Bön: Bön är en mycket viktig del när man evangeliserar och man kan exempelvis gå bönevandringar och be 
på nyckelplatser i London. Under OS kommer man att sammarbeta med andra kristna organisationen som 
”More Than Gold” och 24/7 bön. Vad man kan jobba med är till exempel att ha en monter på en New Age 
konferens och be för besökarna, att vara med på en bönebuss som åker runt i London och ber för strategiska 
platser.

Social Rättvisa: I en stad så stor stad som London finns det många orättvisor som trafficking, prostitution, 
hemlöshet, fattigdom. Om detta intresserar dig kan man jobba med de hemlösa och arbeta i och runtomkring 
“trygga hem” . Trygga hem är  hem där prostituerade kan komma och vila under dagarna, umgås och få sina 
behov mötta och där team kan komma och tjäna kvinnorna och göra bönevandringar i kvarteren där  
kvinnorna jobbar.

Sport: Tycker du idrott ät kul? Sport är som en nyckel som får människor att öppna sig, så att de kan ta emot 
evangeliet. Man kommer under OS att sammarbeta med förespråkare för idrott, kyrkor, lokala sportklubbar 
och UMU Harpendens sportarbete och andra organisationer. Ni kommer till exempel jobba med att leda  
fotbollsträningar och tävlingar tillsammans med lokala kyrkor och klubbar. Man kan också evangelisera 
genom att ta med sig en boll (ex basket, volleyboll, fotboll) till en lokal park och börja spela och se vem som 
kommer. 

Barn och ungdomar: Den största delen av de som kommer till tro på Jesus gör detta innan de är 18. 
Tycker du om barn och ungdomar? Vill du hjälpa de lokala församlingarna, lärjungaträna barn och ungdomar i 
sina sammanhang och ge dem en möjlighet att uppleva Guds kraft på nya sätt? Detta kan du göra genom att 
hjälpa till att driva en semesterbibelklubb, roliga händelser i kvarteret, bön, leda barn och ungdomar i sociala 
arbeten, ungdomscafé eller sportdagar.

Praktiskt tjänande: Detta område inkluderar alla andra former av arbeten som inte är uppräknade ovan. 
Potentiella möjligheter för detta område kan komma att vara: arbeta med lokala församlingar (plocka skräp, 
renoveringar, dekorera, städa m. m.), tjäna OS myndigheterna (att vara översättare inom gränsmyndigheten, 
polisen och flygplatser), delta i sportkliniker och semesterklubbar, sälja OS-broscher och delta i lokala 
 festivaler. Se www.forever2012.com/outreach-opportunities/ för mer information
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London 2012

Forever 
Är ett arbete inom UMU som specifikt fokuserar på OS 2012 i England.  Man hjälper grupper  som våran 
med utbildning, mat och boende, arbetsmöjligheter och samarbete med lokala församlingar. Visionen är att 
använda sig av OS som en katalysator, för att skicka ut återkommande grupper i hela Storbritannien som kan 
visa på Kristus.

Harpenden och Highfield Oval 
Lite utanför staden Harpenden, i Highfield Oval,  
ligger ett missionscenter som drivs av UMU. Den 
ligger några mil utanför London och det är här som 
Foreverteamet har sitt kontor. Harpendens vision 
är att utrusta och sända vågor av unga människor 
som lever som Jesus och förvandlar nationer. Det 
är på Highfield Oval  som vi kommer att samlas för 
den internationella träffen och det är också här vi 
kommer att bo under missionsresan. Vi kommer 
att sova på golv antingen inomhus eller i tält så ett 
bra liggunderlag/luftmadrass och en varm sovsäck 
rekommenderas i din packning. Några minuters 
promenad från Highfield Oval ligger Harpenden 
där du finner affärer, restauranger, caféer, banker, 

apotek och frisersalonger. Härifrån kan man ta tåget in till London som tar 30-45 minuter och det kommer vi 
att göra under missionsresan.

London

Befolkning                 7.825.200 personer

Stadsdelar                ”City” och 32 boroughs

Ekonomi                 Londons storstadsregion genererar ungefär 30% av
                                 Storbritanniens BNP (eller ca 4268 miljarder kronor år 2005)

Etnicitet                 Vita 69%, Södra Asien 13%, Svarta 11%, Övriga 7%

Religion                 Kristna 58%, ingen religion 16%, muslimer 8%, hinduer 4%, 
                                  judar 2%, sikher 2%, buddister 1%

Olympiska Spelen              London har varit värd för sommar-OS två gånger, 1908 och 
                                 1948 och kommer att vara det igen år 2012.

Från 1950 och framåt blev London ett hem för ett stort antal invandrare, från länder som Indien, Polen, Irland, 
Bangladesh och Nigeria, vilket gör London till en av de mest  mångkulturella städer i Europa. Enligt Eurostat 
är London den folktätaste staden i Europeiska unionen. Under perioden 1991-2001 kom cirka 726 000 im-
migranter till  London. Folkräkningen 2001 visade att 27,1% av Större Londons befolkning är födda utanför 
Storbritannien.

Turismen är en av Londons främsta branscher och sysselsätter motsvarande 350  000 heltidsarbetare  
i London år 2003. London lockar över 14 miljoner internationella besökare per år, vilket gör den till världens 
mest besökta stad.
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Kan jag ändra antalet deltagare, om det 
visar sig att vi blir fler eller färre?
Om antalet deltagare förändras måste du  
kontakta oss på Mission Adventures så fort som 
möjligt, för vi beställer biljetterna så fort vi fått 
namnen på deltagarna och anmälningsavgiften 
är betald. Om det blir en avbokning efter att  
biljetten är betald får han/hon ej pengarna 
tillbaka.

Hur är det med pass? 
Alla måste ha ett pass som är giltigt minst 6 
månader efter att ni kommit hem ifrån resan.

Behöver vi fixa reseförsäkring?
 Ja, detta ingår inte i priset, så var och en måste 
ha sin egen. Den behöver ni också ta med på 
resan. Kolla ifall ungdomarna finns med på föräl-
drarnas hemförsäkringar, är ingår ofta  
reseförsäkring.

Hur kommer vi bo?
Under träningsdelen sover ni i sängar eller på 
madrasser. Under missionsresan sover ni på golv 
i större rum eller i tält utomhus. Ta med varm 
sovsäck, kudde och liggunderlag eller  
luftmadrass. Ta gärna med varma kläder för 
kyliga nätter. 

Hur kommer vi resa?
Flyg till London och buss/tåg i London.

Kommer vi få någon fritid?
Det är ett intensivt program och det kan bli 
stunder med fritid då och då. När vi är i London 
arrangerar Forever-teamet vårat program och  
de första dagarna börjar med undervisning och 
kommer att sluta med en stor fest.

Vanliga frågor

Hur många kan vi vara i en grupp? 
Det finns ingen gräns för antalet i gruppen. Grupper 
under fem personer kan komma att sättas ihop med 
en annan grupp, men ungdomsgruppen kommer 
fortfarande ha egna samlingar osv.

Blir det fler ungdomsgrupper än min  
på träningsdelen, den internationella träffen 
och på missionsresan?  Ja, det blir fler 
ungdomsgrupper under träningsdelen, men ni  
kommer fortfarande att behålla er iden
titet som grupp då det blir gruppaktiviteter och 
gruppsamlingar som ni själva leder. Under den  
internationella träffen och på missionsresan samlas  
ungdomar och grupper från hela världen, men ni 
behåller fortfarande er identitet som grupp. 

Hur många ledare tycker ni det ska vara med 
i gruppen?
Helst ska det finnas en ledare på fem till sju  
deltagare, men det är inte nödvändigt. Vi hjälper till 
där det behövs och  
önskas. Orsaken till varför vi helst vill att det ska 
vara så många ledare är att detta är en enastående 
möjlighet för er att komma närmare ungdomarna i er 
grupp,  
att lärjungaträna dem och sedan kunna bygga vidare 
på det som har hänt när man kommer hem.

Vad blir min roll som ungdomsledare/pastor?
Det är du som är ledare och har ansvaret för gruppen 
du tar med dig. Du är fri till att vara med ungdomar-
na och fokusera på dem, och tillsammans med dem 
betjäna människor. Du har den pastorala uppgiften 
och har “sista ordet” i alla beslut som rör gruppen. Du 
kommer att få så mycket hjälp som du önskar med 
gruppen. 

Vad är åldersgränsen för deltagarna?
 Nedre åldersgränsen är tretton år. Någon övre gräns 
finns inte. 
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Ansökningsblankett Ungdomsledare/Pastor MA Sommaren 2012

Församling/Grupp:                                                                                                                                                                                   

Kön:   Man    Kvinna  

Namn (som i passet):                                                                                                                                                                               

Adress:                                                                     postnr. & ort                                                                                                            

Tel.nr hem:                                                                      mobil:                                                                                                                

E-mailadress:                                                                                                                                                                                              

Födelseår:                        månad:                        dag:                        Passnummer:                                                                          

Utförandedatum:                                                      Sista giltighetsdag:                                                                                           

Utförandeplats:                                                                                                                                                                                         

Hur stor är din grupp totalt? (Fyll i deltagarlistan  mer detaljerat) ________________                                                             

Hur många tjejer: ________________ killar: _______________varav ledare                                                                       

Vilka färdigheter har gruppen (ex. spelar i band, drama, kreativitet)?                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

 Beskrivning av ditt hälsotillstånd (inkludera specialdiet):

Kontaktuppgifter vid nödläge

Kontaktperson: _____________________________ Relation till sökande: ______________                                         

Adress:                                                                                                                                                                                                          

Tel. nr 

hem: ____________________ mobil: ___________________ arb:                                                                                          

  Kryssa rutan att du har ett utdrag från belastningsregistret. Alla ledare på Londondresan behöver ansöka 
och ha detta papper för att det är en del av Forevers barnsäkerhetspolicy. Det tar cirka 2 veckor att få  
dokmentet så var ute i god tid.  Ansökningsblanketten medföljer i detta informationspaket. Skicka till  
RIKSPOLISSTYRELSEN, Box 757, 981 27 KIRUNA. (Skika in uttdraget från belastningsregistret med din ansökan)   
För mer information se www.polisen.se/Service/Registerutdrag/
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Vänligen uppge information om ledaren i din kyrka eller organisation, som kan styrka din trovärdighet som 
teamledare och som tror på gruppen som helhet. 

Namn: _____________________________________________________________________________________

Uppdrag i kyrkan/organisationen: ______________________________________________________________

E-mail: _______________________________ Tel. nr: ________________________________________________

Din T-shirtstorlek:   XS    S     M    L     XL     XXL

Varje teammedlem kommer att få en ryggsäck, T-shirt, id-kort och utbildningsmaterial under missionsresan

Hur hörde du talas om Mission Adventures?      Hemsida  Kompis  UMU-team

 Annonser            Annat:____________________________________________________________________

Inom vilket/vilka områden kommer gruppen till sin rätt ? Välj max 3 alternativ och numrera dem från  
1-3 där 1 är alternativet ni helst vill ha. 

 Sport                                     Andlig vägledning (på flygplatser och stationer)
 Social rättvisa                                     Arbeta i lokala samhällen 
 Besöka personer               Praktiskt arbete 
 Arbeta med barn                    Arbeta med ungdomar 
 Kreativitet/skapande konst   Gästfrihetsarbete 
 Bön                                                     Utomhusfetival/Festliga familjeaktiviteter

Samla in anmälningarna  från din grupp och skicka sedan in dem till oss. Tillkommer fler deltagare kan ni 
skicka in deras ansökningar i efterhand, dock senast 1:a juni. Märk kuvertet Mission Adventures. 
Se till att det finns två kopior på alla deltagares och ledares pass (fotosidan av passet)  med ansökningarna. 
Skicka också med deltagarlistan och utdraget ur belastningsregistret (alla ledare).  
Skicka till: ”Mission Adventures” UNGDOM MED UPPGIFT, RESTENÄS 239, 459 93 LJUNGSKILE 

Anmälan senast 1 april: Kostnad 5000 kronor plus flygbiljett. Betala 3000 kronor senast 1 april (går till 
flygbiljett och Forever Londons anmälningsavgift). Vi meddelar er sedan hur mycket ni har kvar att betala av 
den totala avgiften. Den resterande summan behöver betalas senast 1 juni. Vi föredrar att ni betalar  
tillsammans som grupp. Anmälan efter 1 april innan 1 juni: Kostnad 5500 kronor plus flygbiljett. 
Hela summan måste senast betalas 1 juni. Vi föredrar att ni betalar tillsammans som grupp.

Betalning sker till plusgiro 89 61 56-7, betalar ni som grupp, skriv då vilken grupp det är, hur många deltagare 
och Londonresan. Betalar ni var för sig skriver ni deltagarens/ledarens för- och efternamn och Londonresan. 

Om du undrar något kontakta oss på umu.team@ywamrestenas.se eller ring 0522-21020 eller 073-071-5997
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Underskrift av ungdomsledare/-pastor

- Undertecknad inser att UMU (Ungdom Med Uppgift) internationellt, UMU Restenäs, Mission Adventures,     
   Forever och medarbetarna inte har ansvar för eventuella olyckor bland gruppens deltagare, eller förlust  
   av deltagares personliga ägodelar, under vistelsen på Restenäs, Harpenden eller under missionsresan.
 - Undertecknad ger tillstånd till eventuell akut läkarvård för gruppens deltagare.
 - Undertecknad har underrättat och fått tillstånd från deltagarnas föräldrar/vårdnadshavare att alla deltagare  
    i gruppen kan  resa utanför Sveriges gränser med Mission Adventures. För dem som är under 18 år finns   
   också ett skriftligt tillstånd från föräldrar/vårdnadshavare.

Undertecknad är ungdomsledare/-pastor och ansvarar för (namn på gruppen): _________________________

__________________________________________________________________________________________

Namn (textat): ________________________________ Underskrift: ___________________________________

Ort och datum: _____________________________________________________________________________

Deltagarlista
Fyll i namn på alla deltagare, ledare och även dig själv. Födelsedatum, kön, e-mail och telefonnummer.  
Skriv tydligt och använd stora bokstäver när du skriver. Sätt ett kryss vid de som är ledare (X)

Name Födelsedatum Kön E-mail Telefonnummer
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Name Födelsedatum Kön E-mail Telefonnummer

Deltagarlista

Du är även varmt välkommen att ringa oss eller skriva ett e-mail eller varför inte gå in på våra hemsidor för att 
läsa mer om vilka vi är. 
E-mail: umu.team@ywamrestenas.se, Telefon: 0522-210 20 eller 073-071-5997 
Web: ywamrestenas.se, missionadventures.se, forever2012.com, ywam.org
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Ansökningsblankett Deltagare, Mission Adventures Sommaren 2012
 

Församling/Grupp: __________________________________________________________________________

(om du anmäler dig tillsammans med en ungdomsgrupp eller tillsammans med några vänner)

Namn: ____________________________________________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________________________________

 Postnr. & ort _______________________________________________________________________________

Tel. nr hem: ___________________________ Mobil: _______________________________________________

E-mailadress: _______________________________________________________________________________

Födelseår: _____________________________ månad: ________________________dag: _________________

Passnummer: _______________________________________________________________________________

Utförandedatum: ________________________ Sista giltighetsdag: ___________________________________

Allergier/specialkost _________________________________________________________________________

Tar du någon medicin och för vad?: _____________________________________________________________

T-shirtstorlek:  XS       S       M      L       XL       XXL
Varje teammedlem kommer att få en ryggsäck, T-shirt, identifikationskort och utbildningsmaterial under  
missionsresan

Hur hörde du talas om Mission Adventures?  Hemsida    Kompis    UMU-team 

 Annonser    Annat: ______________________________________________________________________

Skriv och berätta kort på baksidan varför denna resa intresserar dig, och vilka förväntningar du har.
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Underskrift av förälder/vårdnadshavare (om du är under 18)
 - Undertecknad inser att UMU internationellt (Ungdom Med Uppgift), UMU Restenäs, Mission Adventures,  
    Forever och medarbetarna inte har ansvar för eventuella olyckor bland gruppens deltagare, eller förlust  
    av deltagares personliga ägodelar, under vistelsen på Restenäs, Harpenden eller under missionsresan.
 - Undertecknad ger tillstånd till eventuell akut läkarvård för ovannämnd deltagare.
 - Undertecknad ger tillstånd för ovannämnd deltagare att resa utanför Sveriges gränser med Mission  
   Adventures. (Parent/guardian gives permission for the participant to travel outside of Sweden with  
   Mission Adventures)

Deltagarens namn: __________________________________________________________________________

Förälder/vårdnadshavares underskrift: __________________________________________________________

Ort och datum: _____________________________________________________________________________

Kontaktperson: _____________________________ Relation till sökande: _____________________________

Adress: ____________________________________________________________________________________

Tel. nr hem: _____________________ mobil: ______________________ arb: ___________________________

Om du undrar något kontakta oss på umu.team@ywamrestenas.se eller ring 0522-21020 och 073-071-5997

Referens (pastor eller ledare):_________________________________________________________________

Referensen är till för dig som inte reser tillsammans med en gruppledare från din kyrka

Tel. nr hem:_____________________mobil:_______________________________arb:____________________

Anmälan: Om du åker med din ungdomsgrupp, lämna ansökan till din ungdomsledare, annars skickar du 
ansökan till: ”Mission Adventures” UNGDOM MED UPPGIFT, RESTENÄS 239, 459 93 LJUNGSKILE

Anmälan senast 1:a april: Kostnad 5000 kronor plus flygbiljett. Betala 3000 kronor senast 1:a april 
(går till flygbiljett och Forever Londons anmälningsavgift). Vi meddelar er sedan hur mycket ni har kvar att 
betala av den totala avgiften. Den resterande summan behöver betalas senast 1: juni. Vi föredrar att ni betalar 
tillsammans som grupp så prata med din ledare om du reser med en grupp.

Anmälan  efter 1: a april senast 1 juni: Kostnad 5500 kronor plus flygbiljett. Hela summan måste senast 
betalas 1 juni. Vi föredrar att ni betalar tillsammans som grupp, så prata med din ledare om du reser med  
en grupp.

Betalning sker till plusgiro 89 61 56-7, betalar ni som grupp, skriv då vilken grupp det är, hur många 
deltagare och Londonresan. Betalar ni var för sig skriver ni deltagarens/ledarens för- och efternamn och 
Londonresan. 

Pass & Försäkring: Vi ber dig att skicka med två kopior av fotosidan i ditt pass tillsammans med din ansökan. 
Detta är för din säkerhet ifall ditt pass skulle komma bort under resan etc. Se alltid till att du har en egen 
kopia med dig på resan också! Kolla att du har en giltig reseförsäkring.

Om du undrar något kontakta oss på umu.team@ywamrestenas.se eller ring 0522-21020 och 073-071-5997
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Hej Förälder!

Här är information från Mission Adventures Restenäs angående din/dina ungdomars planerade missionsresa 
sommaren 2012. Vi hoppas att denna information ska hjälpa dig som förälder att förstå mer vilka vi är, vad vi 
gör och samarbetet med Forever-teamet i London. 

Internationella Mission Adventures  och Mission Adventures Restenäs
Mission Adventures är ett arbete inom UMU som startade för 22 år sedan i Los Angeles när en  
ungdomspastor ringde UMU i LA och frågade om de inte kunde hjälpa honom med att anordna en  
missionsresa för hans ungdomsgrupp. Då startade de att arrangera missionsresor för hela ungdomsgrupper, 
istället för att skicka ut enskilda ungdomar. Grupperna fick en större passion för mission och att evangelisera 
tillsammans och detta varade även efter missionsresan. Detta koncept har med årens lopp spridit sig och 
finns på över 30 platser runt om i världen. I Sverige har Mission Adventures funnits sedan 2007.
 
Vi håller till på Restenäs som ligger utanför Ljungskile på västkusten. Augusti 2009 gick vi med Mission  
Adventures, men vi har 8 års erfarenhet av att skicka ut ungdomar på korttidsmissionsresor under  
sommarloven. På våra missionsresor fokuserar vi på att våra deltagare ska få mer förståelse för vem Gud är, 
Hans karaktär och Hans kärlek till människorna vi möter. Vi vill också att de ska få vara med och berätta för 
andra om Honom på olika sätt, att genom praktiskt arbete eller undervisning få vara till hjälp för andra.  
Genom åren har vi skickat team till Kina, Haiti, Rumänien, Indien, Ukraina, Kambodja, Turkiet, Etiopien,  
Thailand och Sverige.

UMU Restenäs och Youth With A Mission
På Restenäs bor och arbetar runt 90 personer från ca 20 olika länder. Vår vision är att engagera, utrusta och 
agera. Restenäs erbjuder ett flertal kurser inom University of the Nations (UMU:s  egna universitet), bland  
annat lärjungaskolor och kurser med inriktning på mission, bibelstudieteknik, förbön, tillbedjan,  
kommunikation och språk.

Ungdom med Uppgift (Youth With A Mission, YWAM) är en internationell rörelse av kristna, från många olika 
länder och samfund, som är överlåtna till att tjäna Gud över hela världen inom evangelisation, utbildning 
och socialt arbete. För närvarande finns UMU på fler än 1000 olika platser i 180 länder och har runt 18 000 
heltidsarbetare. 

Forever 
Är också ett arbete inom UMU som specifikt fokuserar på OS 2012 i England och att hjälpa grupper  som 
våran med utbildning, mat och boende, arbetsmöjligheter, samarbetet med lokala församlingar och deras 
långsiktiga visioner m. m. Gruppernas fokus kommer att vara evangelisation och att arbeta i staden, genom 
att använda sig av nya sätt och fräscha idéer för att nå de lokala samhällena.  

Sommaren 2012
Resan till London börjar på Restenäs och därifrån åker vi tillsammans till London för att vara där under de 
olympiska spelen. Kostnaden för  resan är 5000 kr plus flygbiljett om man anmäler sig före 1 april och 5500 
plus flygbiljett efter 1 april, men innan 1 juni. Datumen är 21/7 – 5/8. Du förälder är välkommen till Restenäs 
4:e augusti för att lyssna på berättelser om vad som har hänt under resan. 

Du är även varmt välkommen att ringa oss eller skriva ett e-mail eller varför inte gå in på våra hemsidor för 
att läsa mer om vilka vi är. E-mail: umu.team@ywamrestenas.se, Telefon: 0522-210 20 och 073-071-5997
Web: ywamrestenas.se, missionadventures.se, forever2012.com, ywam.org

Med vänliga hälsningar David Svensson, ansvarig för Mission Adventures, Restenäs
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Råd för hur jag ska ha råd

Det är bra att börja planera i god tid. Även om du inte har alla pengar för Londonresan finns det många 
kreativa sätt att samla ihop pengar. Kom också ihåg att du har Gud på din sida och be honom om hjälp. På 
UMU ser vi ofta hur Gud gör mirakler med vår personliga ekonomi och att han möter våra behov på praktiska 
sätt. Jobba gärna tillsammans som grupp på att få in pengar, så att alla som vill kan få följa med. Gå in på 
http://missionadventures.se/fundraising/ för mera tips.

Börja med att brainstorma tillsammans. Ta fram ett stort pappersark eller använd en whiteboardtavla.    
Lägg pappret på bordet så att alla kan se, utse en person som skriver upp allt som ni kan komma på.  
Var kreativa och se till att alla får dela sina idéer!

Biltvätt: Fråga en större mataffärerna om ni får lov att vara på deras parkering och tvätta och städa 
kundernas bilar under tiden som de handlar. Det är viktigt att ni frågar butiksägaren först eftersom det är 
deras parkering.

Kakförsäljning: Baka kakor och sälj till grannar, vänner, eller varför inte på torget eller utanför mataffärerna 
och köpcentrum. Man kan till exempel sätta ett minimipris och säga att de kan få ge mer om de vill eftersom 
pengarna går till ett gott ändamål.

Loppmarknad: Be alla ni känner komma med saker de inte längre behöver och sälj dem vidare. 

Annordna en talangshow: Ta inträde och betalt för fika, när ni uppträder och visar era talanger och har en 
härlig kväll  
tillsammans. Om ni har röstning kan varje person i publiken lägga en slant för att få rösta. 

Filmkväll: Ordna en filmkväll med ordentligt med popcorn, godis och annat till bra priser för alla – Var tydlig 
med att det är en insamling så folk förstår varför det kostar som det gör! Hemmagjorda chokladbollar och 
muffins är bra sötsaker med låga kostnader för ingredienserna.

Bidrag från Second Hand: Fråga runt hos second hand butiker i området om de har möjlighet att stötta din 
ungdomsgrupp. 

Kort (jul, påsk eller allmänna kort): Ni kan tillverka kort och sälja till släktingar och vänner.

Kollekt från församlingen: Fråga pastor/präst/ledare om de kan ta upp en kollekt till resan eller om de finns 
pengar i budgeten att stötta ungdomar att göra utåtriktat arbete. 

Söka stipendier Det finns massor av stipendier att söka, men det gäller ibland att vara ute i god tid så kolla 
snarast på dessa länkar: www.stipendielistan.se , www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx

Packlista
Ta med kläder som passar i olika väder som sol, regn, blåst, och utomhusliv. Vi kommer att sova
i tält eller på golv. Bagaget som checkas in på flyget får max väga 20 kilo och du får ta med dig ett
handbagage. Ta inte med mer än du kan bära. Mer information kommer när vi har bokat flybiljett
och ser vilket flygbolag vi reser med. Saker som är  Bra skor att gå i - insted it should be Bekväma skor:
    Hygienartiklar
    Bibel
    Varma kläder om vi kommer att sova i tält
    Anteckningsblock
    Regnkläder
    Penna
    Bra skor att gå i
    Kudde
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Pass (och 1 kopia av fotosidan av ditt pass) 
Reseförsäkringspapper
Varm sovsäck
Liggunderlag eller luftmadrass
Fickpengar
Ficklampa
Mobiltelefon (om du har)
Kamera (om du har)


