
Via de Cristo 
Anmälan till 17-20 augusti 2017 

Personlig information 
1. För- och efternamn:

2. Adress:

3. Postnummer och -ort:

4. Telefon: Bost: Arb: Mobil: 

5. E-post:

6. Yrke/ Utbildning:

Församlingsinformation 
7. Församling + adress:

8. Präst/ pastor:  (underskrift längst ned) 

Kontaktinformation till närmast anhörig eller vän 
9. För- och efternamn:

10. Telefon: Bost: Arb: Mobil: 

11. Namn på
kontaktperson inom VdC:

   (vi kan ge dig en kontakt) 

Medicinsk information 
12. Specialkost:  Ja    Nej

(allergier, diabetes) 

13. Särskilda behov:  Ja    Nej
 (fysiska el. medicinska) 

Underskrifter 
14. Deltagarlistan kommer att läggas på hemsidan www.viadecristo.se till stöd i förbön för dem som vill.

Jag godkänner att mitt namn står med där tills att kursen är över:           Ja             Nej

15. Egen signatur:

16. 
Församlingspräst/pastor: 
Kära församlingspräst/pastor! Med din underskrift intygar du att den som anmäler sig är döpt 
och tillhörig din församling och att du är positiv till deltagandet i kursen.  
Via de Cristo handlar om kallelsen att vara Kristi lärjungar och visar på de resurser och stöd som 
finns för vardagen. Vill du veta mer om kursen är du välkommen att skicka ett e-brev till  
viadecristosverige@gmail.com eller läser och tar kontakt genom hemsidan: www.viadecristo.se   

Vi ber dig att fylla i alla fält på blanketten och skicka in senast 15 juli (gärna tidigare) till  
Birgitta Envall, Legendgatan 138, 422 55 Hisings Backa eller skanna och skicka till benvall@outlook.com  

Kursavgiften är 2000 kr men kan delas upp, så att du först sätter in 1 000 kr på bg 146-9576 och 
sedan betalar in resten senast en månad före kursen. Glöm inte att ange ditt namn vid betalning. 
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