
Bli medlem i  
Frimodig kyrka

D E T  V E R K L I G A  A LT E R N A T I V E T  I  K Y R K O V A L E T



Gå in på frimodig kyrkas hemsida för att 
läsa mer om vad vi gör och hur du kan 
engagera dig. Via hemsidan ansöker du 
också om ditt medlemskap. Det kostar 
inte mycket men ger stora möjligheter.
 
För att stå kvar som medlem betalar du 
en årlig medlemsavgift via ett inbetal-
ningskort som skickas till dig. Om du 
ändrar någon av dina kontaktuppgifter 
var då noga med att meddela detta till 
medlemsregister@frimodigkyrka.semedlemsregister@frimodigkyrka.se.
 
För ett större engagemang i Frimodig 
kyrka är du varmt välkommen att ta kon-
takt med styrelsen i din stiftsavdelning. 
Kontaktuppgifter till dem hittar du på 
hemsidan.  

Gåva
Frimodig kyrka är en ideell förening. Vi är 
beroende av frivilliga gåvor. Ge gärna en 
gåva via bankgiro 5150-3910 eller Swish 
123 149 64 39. Med regelbundna gåvor 
varje månad underlättas ekonomisk pla-
nering.

 

Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som 
vill att kyrkans styrning ska befrias från partipolitik och klart 
bygga på kristen tro och gemenskap i församlingarna. Genom 
medlemskap i Frimodig kyrka bidrar du till att Svenska kyrkan 
står starkare i sin bekännelse till Jesus Kristus och förbättrar 
möjligheten att fortsättningsvis erbjuda alla en plats för 
gudstjänst och församlingsgemenskap.

Skanna QR-koden i din Swish-app.



Medlemskap 
Du blir medlem genom att anmäla dig 
på frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem.

Den första avin för medlemsavgift får du 
direkt på hemsidan där du anmäler dig. 
I fortsättningen får du den varje år per 
post. Det är viktigt att den avi du fått an-
vänds för att betala det årets medlems-
avgift. Notera att bankgiro för gåvor och 
för medlemsavgifter är två olika.

Betala gärna medlemsavgiften varje år. 
Det kostar inte mycket, men är ett värde-
fullt stöd för Frimodig kyrka. När du beta-

lat avgiften räknas du som aktiv medlem 
och har rösträtt vid årsmötet.

Om medlemsavin inte finns tillgäng-
lig kan du be om en ny. På avin finns 
det nödvändiga OCR-numret. Maila till 
medlemsregister@frimodigkyrka.semedlemsregister@frimodigkyrka.se för 
att få hjälp.

Du får gärna uppmana en sympatisör att 
bli medlem. Om du då personligen tar 
emot en medlemsavgift ber vi dig regist-
rera den nya medlemmen på vår hem-
sida och betala in pengarna med avin/
OCR-numret som du får där.



Registrera dessa uppgifter på frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem och betala 
medlemsavgiften med det inbetalningskort/OCR-nummer som du 
får på webbsidan.

Du blir medlem genom att gå in på 
frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller 
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.sefrimodigkyrka.se

Personuppgifter

FÖRNAMN EFTERNAMN

STIFT

EPOST

HEMTELEFON MOBILTELEFON

Adress

C/O

GATUADRESS

POSTNUMMER ORT

LAND

Behandling av personuppgifter
  Jag godkänner att Frimodig kyrka kan 
 kontakta mig med utskick och information.

 Jag godkänner att Frimodig kyrka lagrar och 
 behandlar mina personuppgifter i enlighet 
 med dataskyddslagen (GDPR).

Du blir medlem genom att gå in på 
frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller 
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.sefrimodigkyrka.se

Du blir medlem genom att gå in på 
frimodigkyrka.se/medlemfrimodigkyrka.se/medlem

Gåva: Bankgiro 5150-3910 eller 
Swish 123 149 64 39

Läs mer på frimodigkyrka.sefrimodigkyrka.se


