
Hej! 
Vi är glada att du/ditt barn vill vara en del av vår förening. Equmenia 

Fristad bedriver barn– och ungdomsverksamhet i Fristad. Vårt mål är att 
skapa en meningsfull fritid för barn och unga utifrån vår värdegrund 
”Jesus Kristus är Herre” 
 
För att underlätta kontakten med er är vi tacksamma om ni fyller i 

detta blad och lämnar till någon av ledarna så snart som möjligt. 

HAR DU FYLLT I DITT 
PERSONKORT? 



Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för läsåret 2021/22 är 400 kr (100 kr är medlemsavgift 
och 300 kr är aktivitetsavgift) och sätts med fördel in på vårt bankgiro 
819-0357 eller swish 123 526 1763. Glöm ej ange vem avgiften gäller. 
Har du av ekonomiska skäl inte möjlighet att betala medlemsavgiften 
gäller din namnunderskrift och du är ändå medlem. Prata med Per Lun-
din eller Per Ringbo. (Vi har tystnadsplikt.) 
Medlemskap i Equmenia Fristad medför även medlemskap i den nat-
ionella barn– och ungdomsorganisationen Equmenia.  
Equmenia tecknar en kollektiv grupp och olycksfallsförsäkring som 
gäller alla som deltar i föreningens verksamhet och arrangemang inom 
norden. Gå gärna in och läs mer på www.equmeniakyrkanfristad.se och 
www.equmenia.se 
 

www.equmeniakyrkanfristad.se 
Vi delar hemsida med Equmeniakyrkan Fristad. Klicka på Barn och 
ungdom så hittar du våra sidor.  

  Facebook 
Sök på Equmenia Fristad så hittar du vår sida. Gilla sidan och du får 
ständiga uppdateringar om vad som händer i vår förening. 

Instagram 
Vi finns även på Instagram. Följ oss på @equmeniafristad. 

Youtube 
På vår Youtubekanal Equmeniakyrkan Fristad hittar du gudstjänster 

och en del annat 
 

Kontakta oss gärna 
equmenia@equmeniakyrkanfristad.se 
Expeditionen:      033-26 01 29 
Ordförande Malin Sandbecker 070-456 19 34 
Pastor Per Lundin    0702-41 57 76 
Diakon Per Ringbo    0702-49 11 40 
 
GDPR 
Vi behandlar naturligtvis dina personuppgifter i enlighet med GDPR. 

Klipp av och behåll denna del. Lämna in talongen till din ledare. 



Ja, jag vill vara medlem i Equmenia Fristad 
 
Uppgifter om deltagaren: 
 
Namn_______________________________________ 
 
Personnummer (ååååmmdd-nnnn): _________________ 
 
Adress: _________________________________________________ 
 
             _________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _________________  Ev Mobil: ________________ 
 
Ev. E-post: ______________________________________________ 
 
Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig/mitt barn  
ex vegetarian, allergier: 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Deltagarens underskrift: _______________________Datum: ______ 
 
 

Det är ok att mitt barn åker bil med ledare,      Ja  

föräldrar vid eventuell utflykt:         Nej 
 
Jag godkänner att jag/mitt barn finns med  

på bild på församlingens hemsida/facebook/     Ja  

informationsmaterial, utan att nämnas vid namn.     Nej 



 

Anhörig 1 
 
Namn: ______________________________ Relation: ____________ 
 
Telefonnummer: _________________ Mobil: ___________________ 
 
E-post: _________________________________________________ 
 
 

Anhörig 2 
 
Namn: ______________________________ Relation: ____________ 
 
Telefonnummer: _________________ Mobil: ___________________ 
 
E-post: _________________________________________________ 
 
 

Anhörig 3 
 
Namn: ______________________________ Relation: ____________ 
 
Telefonnummer: _________________ Mobil: ___________________ 
 
E-post: _________________________________________________ 
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