
Fasteaksjonen i Asker Kirke 
Sponsorskjema 
 
Kjære løper! 
Hvert år arrangerer vi fasteaksjonen i Asker kirke til inntekt for Kirkens nødhjelps arbeid. 
Tidspunktet for menighetens innsamlingsarrangement i 2023 er 26. mars. Vi starter med en 
solidaritetsgudstjeneste kl. 11.00 før vi starter opp innsamlingsløpet! Vi regner med å være 
ferdig ca kl. 15.00. 
 
Selve løpet varer i 20 min og vi har to ulike løyper på ulike lengder – en kort og en lang løype. 
På begge løypene vil det være hinder underveis; vanngrav og fargepulver. Du velger selv om 
du vil løpe der hvor hindrene er. Ta på klær du ikke er redd for å skitne til/bli våte, om du vil 
løpe løypene med hindre. Etter endt løp blir det kaker, kaffe og saft til alle deltakere, og litt 
info om hva pengene går til og utdeling av ulike premier. 
 
Denne dagen har DU mulighet til å være med å samle inn penger til Kirkens nødhjelps arbeid 
rundt omkring i verden. Vi setter stor pris på at du er med å støtte Kirkens nødhjelp sitt 
arbeid. I forbindelse med løpet vil det også være trekning av andre premier, både for 
kreative fremkomstmiddel, den som løper flest runder og den som skaffer flest sponsorer. 
Etter løpet teller du/ din foresatte opp hvor mye du har samlet inn. Deretter tar du/din 
foresatte kontakt (f-eks. via sms) med sponsorene og forteller dem hvor mye de skal vippse 
dere. Deretter vippser dere hele beløpet til Asker menighet 11783. 
 
Lykke til med sponsorjakten! 
Antall runder: (fylles ut på løpsdagen) 
PS! Om du skulle klare å fylle ut skjemaet under, er det bare å fortsette på et nytt ark! 

Totalsum: 
Eks: Eivind sponser deg med 50 kr fast og 50 kr pr runde. Du jogger baklengs 2 runder. Da skal Eivind støtte deg med 50 kr 
(fast) + 
(50*2 = 100,- for rundene) = 150 kr 
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