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Sponsorpaket 2018 
Equmenia Fristad är en barn- och ungdomsförening som vilar på en kristen grund. Med det 

som utgångspunkt bedriver vi en mångfald av verksamheter i Fristad. De flesta av våra knappt 

100 medlemmar är mellan 7 och 20 år. 

 

Vi erbjuder regelbundna aktiviteter så som Puls(Idrott), scout- och tonårsverksamhet varje 

vecka. Dessutom anordnar vi flera andra aktiviteter som till exempel Kidz time (tillsammans 

med Svenska Kyrkans Unga) som erbjuder varierade upplevelser för de yngre samt 

Aktivitetetsdagar på vårt sommarhem Solviken. 

 

Vi bedriver vår verksamhet utifrån fem värdeord. Kärlek, vi är alla älskade av Gud och vi vill 

sprida denna kärlek vidare till alla vi möter. Glädje, oavsett om man är deltagare eller ledare 

ska man känna glädje i vår förening. Gemenskap, ingen är bra på allt, men alla är bra på något. 

Tillsammans kan vi göra mer än vad var och en för sig kan åstadkomma. Lärjungaskap, 

förebilder hjälper människor framåt. Jesus är vår förebild, av honom vill vi påverkas. Växande, 

allt levande växer och vi vill vara en levande förening som erbjuder växt till ande, kropp och 

själ. 

 

Genom vårt arbete får barn och unga i Fristad möjlighet att bli sedda och älskade för dem de 

är, växa utifrån sina förutsättningar, reflektera kring livets stora frågor, arbeta praktiskt med 

demokratifrågor, tränas i ledarskap och mycket mer. 

 

Vårt arbete utförs framförallt av våra många ideella ledare och deras goda vilja. Men för att 

skapa det extra drivet satsar vi även på anställd personal. Vår förening tar delar personal med 

Equmeniakyrkan Fristad, som även de ser behovet och viken av att satsa på barn och unga. 

 

För att kunna fortsätta bedriva vårt arbete i samma utsträckning behöver vi ert stöd! Vi tror att 

även ni ser vikten av det goda arbete vi gör för våra ungdomar och därför vill vara med och 

bidra. På baksidan av detta brev hittar ni våra olika sponsornivåer för 2018, där ni kan välja en 

nivå som passar er. Tack för att ni vill vara med och stödja vårt viktiga arbete. 

 

 

 

Victor Frick 

Ordförande i Equmenia Fristad 
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Sponsornivåer 

Brons 1000 SEK 

• Logotyp med på vår hemsida i kategorin Bronssponsor. 

• Logotyp på vår sponsortavla i kategorin Bronssponsor. 

• Vid något/några tillfällen synas Equmeniablad som når hushållen i Fristad. 

Silver 5000 SEK 

• Tackpost med länkad logotyp på våra sociala medier. 

• Logotyp med på vår hemsida i kategorin Silversponsor. 

• Logotyp på vår sponsortavla i kategorin Silversponsor. 

• Diplom att hänga upp på väggen med tack till dig som sponsor. 

• Vid något/några tillfällen synas Equmeniablad som når hushållen i Fristad. 

• Ett exemplar av vår Equmenia Fristad-kasse. 

Guld 10.000 SEK 

• Upprepade tackposter (minst 3 stycken) med länkad logotyp på våra sociala medier. 

• Logotyp med på vår hemsida i kategorin Guldsponsor. 

• Logotyp på vår sponsortavla i kategorin Guldsponsor. Väl synligt. 

• Diplom att hänga upp på väggen med tack till dig som sponsor. 

• Vid något/några tillfällen synas Equmeniablad som når hushållen i Fristad. 

• Ett exemplar av vår Equmenia Fristad-kasse. 

• Ett exemplar av vår Equmenia-kalender. 

• Logotyp syns vid externa event. 

Diamant 25.000 SEK 

• Upprepade tackposter (minst 5 stycken) med länkad logotyp på våra sociala medier. 

• Logotyp med på vår hemsida i kategorin Diamantsponsor. 

• Logotyp på vår sponsortavla i kategorin Diamantsponsor. Väl synligt. 

• Diplom att hänga upp på väggen med tack till dig som sponsor. 

• Vid något/några tillfällen synas Equmeniablad som når hushållen i Fristad. 

• Ett exemplar av vår Equmenia Fristad-kasse. 

• Ett exemplar av vår Equmenia-kalender. 

• Logotyp syns vid externa event. 

 

När ni valt en för er lämplig sponsorsnivå anmäler ni ert deltagande på vår hemsida 

www.equmeniakyrkanfristad.se/sponsor/. Därefter kommer vi överens om hur ni ska synas i 

våra sammanhang och ni får en faktura på valt belopp.  

 

Frågor besvaras av diakon Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se  

 

Tack för ert stöd! 

 

http://www.equmeniakyrkanfristad.se/
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