
1. Jag vill bli personlig medlem i Svenska Evangeliska 
Alliansen:

 Ordinarie medlemskap (250 kr/år)
 Student (100 kr/år)
 Familjemedlem (75 kr/år, utöver ett ordinarie  

   medlemskap)

2. Jag vill bli plusmedlem i Svenska Evangeliska  
Alliansen och varje månad ge följande belopp:

 100 kr  150 kr  200 kr
 250 kr  500 kr  1 000 kr
 Annan summa, nämligen:   

3. Min församling/organisation/företag vill bli  
nätverkspartner till Svenska Evangeliska Alliansen 
Skicka mer information om detta till:
E-post:  

Namn 

Adress 

Postnummer  Ort 

Telefon 

Födelsedatum 

E-post 
Genom att fylla i dessa uppgifter godkänner jag att de läggs in i SEA:s 
medlemsdatabas, och jag ger SEA tillåtelse att kontakta mig så länge 
jag inte skriftligen har meddelat något annat.

Jag vill betala med
 Autogiro (vi skickar anmälan)
 Inbetalningskort (vi skickar inbetalningskort)

Skicka talongen/dina uppgifter till oss via post eller 
e-post

En röst
i det offentliga rummet 

Ett nätverk
som bygger relationer mellan 
kristna och som överbryggar 
gamla gränsdragningar

En resursskapare
som bidrar med fakta och  
argument, hemsidor och böcker,  
i etiska och teologiska frågor

Hela tiden med Jesus, Bibeln och 
missionsuppdraget i centrum

Jag vill bli medlem!

Svenska 
Evangeliska 
Alliansen

Luntmakargatan 84 
113 51 Stockholm

info@sea.nu
08–30 07 80
sea.nu

Plusgiro 
108 64 10-6



Svenska Evangeliska Alliansen är  
en resurs för dig som enskild kristen,  
eller som lokal församling, i ett av  
världens mest sekulariserade länder.

Med Lausannedeklarationen som grund,  
och tillsammans med den världsvida  
evangeliskt kristna rörelsen, står vi för:
• en tilltro till Bibelns auktoritet som Guds  

sanna ord
• en bekännelse av Jesus som den ende  

Frälsaren och Herren 
• nödvändigheten av personlig omvändelse  

och tro 
• missionsuppdragets brådskande utmaning
• behovet av den helige Ande för liv och tjänst.

Oavsett om du kallar dig evangelisk, evan gelikal, 
högkyrklig, lågkyrklig, väckelsekristen, karisma-
tiker eller pentekostal är du varmt välkommen 
i vårt nätverk. Vi behöver stå tillsammans för 
att fullborda missionsuppdraget och för att se 
Guds rike förkroppsligas i vår värld. 

Det finns tre konkreta sätt att stödja  
SEA:s vision, och därmed också vara 
med och backa upp vårt arbete:

Vill du vara med och stödja 

en tydlig 
kristen röst?

Bli medlem
Som medlem får du SEA:s nyhetsmail var-
annan fredag, där du blir uppdaterad på 
aktuella händelser och material från SEA: 
nyhetskommentarer, poddar, filmade  
seminarier, bokerbjudanden med mera.

Bli plusmedlem
Som plusmedlem blir du regelbunden givare 
till SEA. Utöver vårt nyhetsmail får du då SEA:s 
månadshälsning hemskickad med posten, där 
vår generalsekreterare delar med sig av vad 
som händer i och omkring SEA. Du får även 
varje ny utgåva av SEA:s spännande skrift-
serie Brytpunkt. Om du varje månad ger minst 
100 kr får du dessutom en introduktionspremie 
i form av ett bokerbjudande.

Bli nätverkspartner
Som församling, organisation, företag 
eller annan juridisk person kan ni bli 
en nätverks partner till SEA. På så sätt 
bekräftar ni sam tidigt er samhörighet 
med den breda evangeliska kristenhet som 
verkar på Lausannedeklarationens grund. 
Utöver vårt nyhetsmail får ni varje termin 
en hälsning från SEA, ni får specialerbjudanden 
på våra material och ni får varje ny utgåva av 
SEA:s Brytpunkt-serie. Några gånger per år får ni 
dessutom våra SEA Papers, som tar upp aktuella 
teologiska och etiska frågeställningar. För detta 
betalar ni en årlig grundavgift på 1 000 kr, med 
möjlighet att sponsra vårt arbete ytterligare.


