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Hjälp oss att
förvandla Sverige!

Tejpa här!
Tejpa här!

”Gör allt vad ni kan för att stötta Svenska Evangeliska Alliansen, 
som jag tycker är den tydligaste rösten till försvar för klassisk 
kristen tro i Sverige. De behöver många nya medlemmar. Alla i 
Pingströrelsen skulle behöva vara med i SEA.” Pelle Hörnmark

Föreståndare Pingst FFS

"SEA är ett fantastiskt nätverk med modiga människor i spetsen 
och en tung röst för många av mina hjärtefrågor. SEA har verkligen 
förstått vikten av att aktivt delta i samhällsdebatten och gör det 
med glans." Maria Ahlin

Student och ordförande i Freethem  som arbetar mot människohandel

”SEA har hjälpt mig som skribent många gånger och är en helt nödvändig 
port mot ökad förståelse för kristenheten i Sverige. Dess röst är av 
avgörande betydelse för kristna och behöver därför stärkas och växa. 
Bli medlem och stötta deras viktiga arbete.” Marcus Birro

Författare, journalist och debattör

En växande rörelse 
Tre R fångar visionen för SEA:

 • Vi bygger relationer mellan kristna och överbryggar gamla 
gränsdragningar. Vi behöver varandra för att fullgöra vår kallelse.

 • Vi bidrar med resurser. Den kristna tron är under tryck; ofta 
ifrågasatt och kritiserad. Vi ger bakgrund, fakta, analys och argument.

 • Vi är en röst på den offentliga arenan. I en allt mer 
pluralistisk tid behövs det tydliga och genomtänkta 
kristna röster.

SEA växer som rörelse – bli medlem du också! 
Stefan Gustavsson
Generalsekreterare SEA

Saknar du en tydlig kristen röst?

En resurs för församlingen och en röst i samhället
Generalsekreterare

Samordnare
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Tillsammans
förvandlar vi Sverige!
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c JA, jag vill bli MEDLEM
Som medlem får Du:
• Den senaste utgåvan i skriftserien Brytpunkt
• E-nyhetsbrev varje vecka
• Medlemsutskick
• Bra erbjudanden m.m.

c JA, jag vill bli PLUSMEDLEM
Som Plusmedlem får Du allt som vanliga medlemmar får samt dessutom:
• Månadshälsning från Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA  
• Bok/DVD som välkomstgåva     
• Varje ny utgåva i skriftserien Brytpunkt
Jag väljer följande välkomstgåva (vid 100 kr/mån eller mer)
c Aktuellt erbjudande (se www.sea.nu)
c Skeptikerns guide till Jesus 1: Om evangel-

iernas trovärdighet av Stefan Gustavsson
c Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller
c Gåtan om livets uppkomst DVD 

c Gud och hans kritiker av Mats Selander (red)
c Ut ur saltkaret av Rebecca Manley Pippert
c Till trons försvar av William Lane Craig
c Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson 

+ Kapstadsöverenskommelsen (pocket)

Välj en av följande:
c Ordinarie medlem (250 kr/år)
c Student (100 kr/år)
c Familjemedlem (75 kr/år)

Jag vill ge följande belopp varje månad:
c 1000 kr  c 500 kr c 250 kr c 200 kr c 150 kr c 100 kr c 50 kr c .......................

1. MEDLEMSSKAP

3. BETALNINGSSÄTT
Jag vill betala med:  c Autogiro (vi skickar anmälan)   c Inbetalningskort (vi skickar inbetalningskort)

Ort

Födelsedatum (år-mån-dag)

Namn

Adress

Postnr.

Telefon

E-post

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

4. KONTAKTUPPGIFTER

2. NÄTVERK 
– för församlingar, samfund, organisationer och företag som vill stötta SEA:s vision
Som nätverkspartner får Du allt som vanliga medlemmar får samt dessutom:
• Vår månatliga artikelserie SEA Papers 
• Andra spännande erbjudanden

c Ja, min organisation är intresserad av att bli SEA:s NÄTVERKS- 
PARTNER (minst 1000 kr/år) – skicka mer information!
E-post: ..............................................................................................................................................................................................

SOM MEDLEM I SEA är du med och bygger upp en 
strategisk rörelse för förnyelse av svensk kristenhet! 

Varje vecka får du vårt e-nyhetsbrev med information och 
analyser om vad som händer i kyrka och samhälle, tips om 
undervisning, erbjudanden om intressanta resurser samt 
inbjudningar till spännande seminarier.

Du blir en del av ett globalt och snabbt växande 
nätverk av evangeliska kristna i mer än 100 länder! 

c Jag är redan medlem men vill betala via Autogiro istället!

Vill du vara med?

BLI MEDLEM I SEA DU OCKSÅ!
Du kan ansluta dig till SEA antingen som medlem eller 
plusmedlem. På talongen här bredvid finns mer information om 
våra välkomsterbjudanden. 

Anmäl dig direkt på www.sea.nu eller skicka in talongen!

SVENSKA EVANGELISKA ALLIANSEN är en resurs 
för församlingen i världens kanske mest sekulariserade 
land. Vi är en kristen röst i det offentliga Sverige!

VAD VI GÖR
• SEA arrangerar och medverkar i debatter och panelsamtal. 
Vi har bl.a. under Almedalsveckan och i riksdagsseminarier mött 
flera av Sveriges ledande opinionsbildare och politiker.

• SEA bjuder in till seminarier kring brännande frågor. Med 
kristna ledare, världsledande apologeter och religionsfrihetsexperter 
har vi bl.a. tagit upp utmaningar mot religionsfriheten och 
människovärdet, Bibelns trovärdighet, samt Jesu uppståndelse och 
exklusivitet.

• SEA för kristnas talan i form av manifestationer och 
medieframträdanden. Vi har bl.a. anordnat manifestationer 
för förföljda kristna och drivit på mediebevakningen, utmanat 
Humanisternas människosyn i frågor som dödshjälp och abort, 
samt RFSU:s monopol på sexualundervisningen. Vi har även höjt 
rösten när kristnas övertygelser motarbetas av media och politiker.

• SEA besöker regelbundet församlingar. Vi håller bl.a. föredrag 
om försvaret av den kristna tron, hur troende kan möta aktuella 
samhällsutmaningar, och hur kyrkor frimodigt kan stå för Bibelns 
auktoritet.

• Och mycket mer!

SEA representerar drygt 100 000 evangeliska 
kristna från olika samfund och kyrkor i Sverige. 
Tillsammans med 127 övriga nationella allianser 
utgör SEA Evangeliska Världsalliansen, World 
Evangelical Alliance (WEA), som i sin tur 
representerar 600 miljoner evangeliska kristna 
runt hela världen!


