
NAMN PÅ SPONSOR TELEFON KRONOR PER VARV SUMMA

Ditt namn:

Telefonnummer:

Mailadress:

Underskrift:

Del av grupp

INFORMATION OM MISSIONSLOPPET:
 » Dina sponsorer ger en valfri summa per varv du springer.
 » Banan är ca 500 m lång. Du springer/går/dansar/skuttar så många varv du hinner på 20 minuter. 
 » Den totala summan går till Frizonhjälpen samt KRIKs fortsatta missionssatsningar i Sverige. Läs mer på 

baksidan. Nedanstående del klipps av och lämnas in i Missionsloppetmontern innan eller direkt efter Mis-
sionsloppet. Kom även ihåg att anmäla hur många varv du sprang efter loppet.

BETALNINGSALTERNATIV:
alt 1. Du som löpare betalar in hela beloppet till KRIKs 
SWISHNUMMER 123-170 78 76 direkt efter loppet. Var noga med 
att märka betalningen med namn och ”Missionsloppet”.
alt 2. Betala via swish i KRIKs monter.
alt 3. Betala in till KRIKs bankgiro: 5750-4367.

"

NAMN:

ANTAL VARV:

SUMMA ATT BETALA IN:

" " "

Är ni sex personer som bildar en grupp får ni varsin 
t-shirt. När gruppen är komplett får ni era t-shirtar.
(Begränsat antal t-shirtar, först till kvarn.)



HIT GÅR PENGARNA!
FRIZONHJÄLPEN
Under festivalen samlas det in pengar under parollen “Ungas rätt till evangelium”. 
Alla pengar som samlas in under Frizonhjälpen går till olika projekt som Equmenia 
och EFK stöder, allt under parollen “Ungas rätt till evangelium”. Vi vill samla in 
pengar för att barn & unga ska få höra om Jesus. Vi tror också att det är viktigt 
att det finns ledarträning och resurser runt om unga som kommer till tro och att 
insamlingen på Frizon kan få vara ett bidrag in i det.

Vi vill lyfta barn & ungas situation på flera ställen runt om på vår jord. Genom att ge 
möjlighet till skola & utbildning, skapa platser av trygghet och nära relationer samt 
arbeta för en hållbar miljö och återvinning kan vi tillsammans ge förutsättningar 
för en bättre framtid. 

Genom Equmenias insamlingsarbete ‘Alla på samma kula’ går pengar till projekten 
“Restoring lost childhood” och ett söndagsskoleprojekt i Pakistan. Restoring lost 
childhood är ett projekt där barn som har hamnat utanför den vanliga skolan ges 
undervisning. Där får de lära sig läsa, skriva, räkna och om sina rättigheter. I sam-
band med undervisningen får barnen också mat. 

EFKs insamlingsarbete går till att stötta utbildning av söndagsskolslärare i Central-
asien och göra Bibeln levande för små barn. Målet med projektet är att barnledare 
ska få redskap att tjäna Gud och barnen.
 
Insamlade medel går också till EFKs nationella arbete som vill stärka församlingars 
arbete bland barn, unga och familjer i Sverige samt KRIKs arbete med att sprida 
idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.

Läs mer om projekten på frizon.nu.


