
	

Rekommendation för Outreach Burma (Myanmar) 2017 
 
Rekommendationen ska fyllas i av den sökandes pastor/annan kristen ledare som väl känner den 
sökande. 
	
Namn på den sökande:_________________________________________________ 
 
Ort:_________________________________________________________________ 
 
	
Information om Outreach Burma 2017 hittar du på www.salt.efs.nu under fliken ungdom.  
Du har blivit tillfrågad att skriva en rekommendation för ovanstående person. Tack för att du tar dig tid 
till detta! För oss på Salt, liksom för våra vänner i Burma, är det viktigt att få en så korrekt bild som 
möjligt av dem som söker till teamresan. Din bedömning väger tungt och vi ber dig därför att besvara våra 
frågor så noggrant som möjligt. Om du har några frågor angående rekommendationen eller resan står vi 
gärna till tjänst. Det är bara att du hör av dig. 
 
En teamresa till Burma kan vara krävande rent fysiskt. Men framför allt ställer en teamresa krav på 
flexibilitet, anpassningsförmåga och att kunna underordna sig ett lokalt och kulturellt annorlunda 
ledarskap. Vi önskar att du har med detta i tankarna när du skriver denna rekommendation. 
Vi önskar också att du sänder rekommendationen direkt till oss i ett slutet kuvert. 
Rekommendationen kommer endast att behandlas av de ansvariga för resan och kommer aldrig 
att användas offentligt eller lämnas vidare. Använd separat papper om svarsutrymmet inte räcker 
till. 
 
1. Hur länge har du känt den sökande?___________________________________________________ 

2. Vilken är din relation till honom/henne?________________________________________________ 

3. Vad är din bild av den sökande? (starka sidor, svaga sidor) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
4. Vad är din bild av den sökandes karaktär och andliga liv? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
5. Har den sökande någon ansvarsuppgift i församlingen/föreningen, vilken/vilka? Hur klarar han/hon 
den/dem? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
6. Har du något övrigt som du vill lägga till om den sökande? 
(Betänk särskilt utifrån ett reseperspektiv med mycket psykiska och fysiska påfrestningar.) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
7. På grund av vad jag ovan beskrivit kan jag: (kryssa!) 
         
         rekommendera  tveksamt rekommendera inte rekommendera  
 
den sökande att delta i Outreach Burma. 
 
 
Namnteckning              Ort/Datum 
 
_____________________________  ____________________________  

 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

Telefon:_______________  mobil:____________________   Epost:____________________________  

 

Skicka rekommendationen i ett slutet kuvert märkt ”Outreach Burma 2017” till: 

 
Salt – barn och unga i EFS 
Att: Sofia Svensson 
Box 23 001 
750 23 Uppsala 
 
Om du har frågor eller vill komma i direkt kontakt med oss på Salt, ring Salts missionskonsulent Sofia Svensson, 
073-8284540, eller skicka e-post till sofia.svensson@efs.nu 
Tack för din hjälp! 


