”Visste du om att de
flesta fångar i Sverige
tror inte de kan få
förlåtelse för allt
elände de ställt till
med”.

www.jesusforlife.se

JESUS FOR LIFE är en
bankappseglingsbåt av typ J/80 med
segelnummer SWE 312 som är snabb
och mycket rolig att segla. Båten seglas
av 5 varmt kristna kappseglare. Målet är
att sprida kunskap om Jesus Kristus
inom och runt kappseglingsfolket.
Genom gott föredöme, trevligt
bemötande på kappseglingsbanan och
supergott hanterande av J/80 båten i
alla väder skall vi vinna respekt och ära
till Jesus. Genom en stor logotyp av
Alpha symbolen i vårt storsegel vill vi
peka på alla de frågor som många
människor går och bär på. Alla
kostnader som hör till båten och
seglandet bekostas helt och hållet av
Ulf Jacobsson och Lennart Janson.

KRISTNA TV-KANALER TILL DE SVENSKA
FÄNGELSERNA
Projektnamnet JESUS FOR LIFE innebär, förutom
kappseglandet, även huvudansvaret för insamling
av pengar för inköp av parabolpaket till de svenska
fängelserna för att fångarna skall kunna få se de
kristna TV-kanalerna (KANAL10, GOD TV och
VISION NORGE).
VIKTIGA PUNKTER
Ett bankgiro med nr 467 – 7548 är öppnat i Swedbank (clearing nr 8105-9) där bankgirot är knutet
till ett konto med nr 914.526.290 – 4. Bankgirot och kontot är till en början tecknat i Lennart
Jansons namn tills en insamlingsstiftelse är bildad. Av de medel som sätts in av gåvogivare skall
100 % användas för inköp av parabolpaketen.
Eventuellt överskott (när projektet avslutas) får fördelas lika mellan Abbi Åkvists barnfond i Etiopien
(Joshua Campaign Children Fund) och Lee Savilles (Networks) arbete med fattiga människor i
Rumänien.
Kontrollant, i starten innan insamlingsstiftelsen är bildad, för att ekonomin i projektet hanteras enligt
uppgjorda regler är Daniel Wahlström.
Ett avtal är framtaget för signering av respektive fängelse och projekt JESUS FOR LIFE där
fängelset förbinder sig att enbart visa de kristna TV kanalerna via parabolpaketet.
Projektet skall även verka för att Alpha grupper startas upp på de fängelser som får parabolpaket.
Kontakt tas med lokala församlingar i närheten av respektive fängelse. Alla frivilliga krafter som på
något sätt hjälper till i projektet gör detta utan ersättning.
Kontaktpersoner:
(de svenska fängelserna) Leif Lindström, mobil: 0707-143800, E-post: leif.lindstrom@spray.se
(de kristna TV kanalerna) Bert Lundgren, mobil: 0733-477200, e-post: bert.lundgren1@3mail.se
(PR och ekonomi) Lennart Janson, mobil: 0707-508082, e-post: lj.konsult@telia.com

