
 
 
 
 

Så här kan du stödja Ready4More 
 
 
Förbön 
• Bön är en inspirerande och samtidigt avgörande resurs i tjänsten för Gud och uppdraget att 
sprida hans rike.  
• Bed för 

- de behov vi presenterar på www.ready4more.se. 
- de församlingar och organisationer som finns representerade på hemsidan. 
- de intresserade hemsidesbesökare som funderar på att åka ut som volontärer. 
- de personer som har beslutat sig för att åka ut som volontärer och som nu befinner sig i 

ett arbete någonstans i världen. 
 
Information 
• Berätta om Ready4More för vänner och bekanta. 
• Förmedla vårt informationsmaterial till din församling. Det finns nerladdningsbart från 
hemsidan. Du kan också kontakta oss med namn och adress på info@ready4more.se för att få 
kopior av affischer och foldrar skickade till dig per post. 
• Dela inlägg på vår Facebook-sida för att öka spridningen av informationen via sociala medier. 
 
Intressemedlemskap 
• Du är välkommen att bli  medlem i föreningen Ready4More utan att åka ut som volontär, helt 
enkelt för att du är intresserad av satsningen och tycker att Ready4More är en bra idé.  
• Du skickar oss bara ett mail om att du vill bli medlem till info@ready4more.se med namn, 
adress, e-postadress och telefonnummer samt ett godkännande av att du låter oss spara dessa 
uppgifter i vårt register så länge du är medlem, i enlighet med dataskyddslagen GDPR. 
• Du bekräftar din ansökan om medlemskap genom att betala in 100:- i årsavgift till 
Ready4More. Använd Swish 123 410 92 94 eller Bankgiro 153-9113 och ange namn och 
”Medlemskap 202X” som meddelande. 
• Du kommer naturligtvis att bli inbjuden till föreningens årsmöte i början av varje år. 
 
Ekonomiskt  stöd 
• Du kan som privatperson stödja den ideella föreningen Ready4More genom att sätta in den 
summa du önskar via Swish 123 410 92 94 eller Bankgiro 153-9113. Ange ditt namn och märk 
insättningen med ”Gåva till Ready4More”. 
• Du kan som företagare sponsra Ready4More med valfri engångssumma. Välkommen att höra 
av dig till oss på info@ready4more.se. 
     
Tack för ditt stöd och ditt engagemang för Ready4More! 
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