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Et logo med korset i centrum
Grundideen i logoet er en beskrivelse af ELM som et fællesskab af enkelte (ofte 
mindre og spredte) dele, som samles i et fællesskab om troen på Jesus. Det 
tydelige kors i centrum fortæller, at forkyndelsen af Jesus som verdens frelser og 
forsoner altid har været det bærende i foreningen.

Den ene åbne ”fjerdedel” skal først og fremmest udtrykke, at målet er at sam-
le flere ind i fællesskabet om korset gennem troen på Jesus. Det gælder både 
i det nære og i det globale perspektiv, som også ligger i baggrunden i form af 
logoets runde form, der kan være et udtryk for jordkloden. 

Der kan også ses andre kristne symboler i logoet. Korsets udformning kan 
også ses som en åben favn, der tager i mod. Den åbne fjerdedel kan også være 
et udtryk for lydhørhed over for Gud i ordet og for vores henvendelse til Gud i 
bøn. Den blå farve er vandets farve og kan pege på dåben som et fundament 
for troen. Den gule/orange farve (solen eller ild) kan signalere liv og varme. 
Bag korset anes et lysskær, som kan være udtryk for det håb, som venter forude. 
Måske kan andre se flere eller andre symboler, som kan være med til at give det 
nye logo værdi for dem. Der er desuden lavet en særlig ELU-udgave af logoet.

Logoets betydning
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Varianter af logoet
Logoet findes i flere varianter - samt en udgave til de lokale kredse og 
afdelinger.
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Farveversioner af logoet
Hvis det er muligt bruges logoet i farver.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, er der en positiv og negativ udgave.
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Logo til Kids
ELM kids har fået deres egen variation af logoet.
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Logo til ELU
ELU har deres egen tilrettede udgave af logoet.
ELU, har endda fået en alternativ farve.
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Placering af logoet
Det er vigtigt at logoet placeres med god afstand til andre elementer.
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Farver

Primær farve - logofarve
CMYK 73, 86, 45, 37
RGB 71, 45, 76

Sekundær farve
CMYK 13, 37, 84, 0
RGB 222, 164, 71

Primær farve - logofarve
CMYK 0, 27, 75, 0
RGB 253, 192, 89

Sekundær farve
CMYK 13, 26, 0, 0
RGB 216, 190, 220

Gradient:
Fra hvid til lys blå

Primær farve - logofarve
CMYK 42, 0, 17, 0
RGB 143, 212, 215

Sekundær farve 
CMYK 55, 40, 94, 62
RGB 62, 67, 23

Gradient:
Fra hvid til gul

Sekundær farve 
CMYK 55, 40, 94, 22
RGB 110, 114, 53

Gradient:
Fra grøn til mørk grøn

CMYK - bruges når loget skal trykkes på papir.
RGB - bruges når logoet skal vises på en skærm, fx. web eller PowerPoint.
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Skrifter
Til magasiner og professionelle tryksager bruges Futura og Bookmania.
Begge er en del af Adobe-font-pakken.

Til ”hverdagsbrug” i fx. loklagrupperne anvendes Helvetica.

Facessimillam nume consed qui cum 
erciati ommolor eseditiusda di optat est 
resto blautet od quamusda duciaer sper-
ae conseque modipicia pratia dolut la 
nonsequi inverib erfercide ra corescius ut 
miliquam quis voluptat.

Ur, sitatem porempel iduci di consequides miniet lab illi-
ctemquid que dessi dolo officiet optati dit, simus expliqu 
istecto et accus exersperit dem re nihicil lantior eribus et 
pra volupta inias inihil ilic to quia preptia el iniae dolori-
atiis inciendel magnatempe pla volorecu.

Soluptin umenditium quatur solut

Occabor moluptaturia cumqui derum consed mosae 
omnimus ad.
Et quaspelit fugiam aboremperiam fugias aut aut 
dendicia nonseque con et quam nosani dolum, officiti 
culluptaspe preped ulpa volorit iosanis platurem fugiame 
nimilitat.
Hillaud aessita sperum que est, tem sed eum volo ex 
esto volutatur reruntia voluptisquis iniaecatur?

Helvetica Bold

Futura light Heavy Bookmania Bold
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Grafiske elementer

4-delen kan bruges til at understrege et budskab, som baggrunden til en 
tekstboks eller til at lave en elegant markering.

At bruge en kraftig streg, gerne sammensat af to tykkelse streger.

Tema:
Dit og mit 
– 7. bud
”Angeren er den lufthavn,  
hvor tilgivelsen kan lande”  
Interview med fængselspræst  
Erik Adrian

Både børn og 
voksne har 
lært at cykle 
for første gang
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Eksempler på brug
Visuelidentitet brugt i ”Liv i Troen”
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Eksempler på brug
Visuelidentitet brugt på website


