Takk for at du vil støtte arbeidet vårt i Årstad menighet! Her kan du bli fast
giver eller gjøre endringer i ditt giverforhold:
Mottaker
Årstad menighet

Mottakers konto
1644 05 68126

Beløpsgrense per trekkmåned
kr

Beløpsgrense angir rammen for hvor mye du senere kan øke ditt gavebeløp uten å fylle ut ny
fullmakt med signatur. Hvis du ikke angir beløp her, settes denne summen automatisk til kr 2 500.
Vi vil aldri trekke mer enn gavebeløpet du har valgt.

Jeg er med allerede, men vil endre mitt beløp eller kontonummer.
JA, jeg er med og ønsker å bli fast giver slik:
Ønsker å støtte barne- og ungdomsarbeidet diakoniarbeidet flygel
Jeg vil gi per trekkmåned
300 kr
500 kr
annet beløp
kr
Ønsket betalingsintervall
måned
kvartal
halvår
år
Sett kryss. Ingen kryss regner vi som å gjelde for hver måned.

Jeg ønsker at følgende konto skal belastes:
Jeg ønsker ikke varsel i forkant av betalingen

Belastningsdato:
15.
23. i trekkmåneden
Kontonummer må fylles ut av alle.
KID nr.
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Sted:
E-post:
Tlf. privat:
Fødselsdato:
Personnr.

Fylles ut av menigheten.

Fylles ut dersom du ønsker skattelette fordine gaver.
Jeg har gjort meg kjent med og godtatt avtalevilkår for AutoGiro, samt informasjon om bruk av
personopplysninger. Avtalevilkår finnes på www.bbs.no/markedsforing/(avt_avtalevilkaar.htm

Sted og dato:

Givers signatur:

Send svarkupongen til Årstad menighet, Jonas Lies vei 55, 5053 Bergen,
eller lever den i kirken.

Givertjenesten i
Årstad menighet

Årstad menighet er i en brytningstid. Vi går fra å være en menighet
med mange eldre til å være en menighet med hovedvekt av folk mellom
20 og 35 år.
Vi vil fortsatt være med å skape et best mulig miljø for de ulike
aldersgrupper, og da særlig de unge. Til dette trenger vi din
hjelp. Stat og kommune dekker lønn til prest, kantor, kirketjener,
administrasjons- og kontorhold, samt vedlikehold av kirken.
Vi i menigheten må selv finansiere alt annet som f eks bøker til
4- og 6-åringer og bibler til konfirmantene våre.Videre lønner vi
deltidsstillinger som
■ dirigent i barnekoret
■ dirigent i ten-sing-koret
■ ungdomsarbeider
■ diakoniarbeider.
I tillegg gir menighetsrådet årlige tilskudd til drift av Korrkorr og
Kantoriet, samt hytten Årstahiti som trenger midler til vedlikehold og
oppussing.
Vi er glade for de trofaste givere vi har nå, men merker at økonomien
setter grenser for vårt arbeid.
Det diakonale arbeid har en 135 år lang tradisjon i vår menighet.
Vi har åpen kirke flere ukedager, har nærmiljøkafe, arrangerer
pensjonisttreff årlige blå-turer, og tilbyr besøkstjeneste.

Er du opptatt av og glad i Årstad menighet
- gi oss mulighet til å være en lokal ressurs!
Fast givertjeneste:
Ved å bli en av våre faste givere oppnår du at
■ du kan få orden på givertjenesten din
■ du kan trekke fra inntil 12 000 kroner på skatten (det ordner vi)
■ vi i Årstad menighet kan budsjettere med forutsigbare inntekter
■ vi får midler til å gjøre mer for barn, unge og eldre i menigheten vår
■ du vil tilhøre vårt fellesskap av glade givere.

Engangsbeløp:
Om du ikke ønsker å binde deg til en fast overføring, men vil gi et
engangsbeløp til menighetens arbeid, bruker du
bankgirokonto 164405 68126, Årstad menighet, Jonas Lies vei 55,
5053 Bergen.

Har du spørsmål?
Da når du oss best på aarstad.menighet@bergen.kirken.no.
Vi har nå lagt frem for deg oppgaver i vår menighet som vi ber om
din støtte til.
I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap
(NMS) om støtte til skole og utdanning for vanskeligstilte i
Kamerun.Vi viser her til egen brosjyre og avtalegiro.

Bibelen har mye å si oss om penger. Hva vi gjør med dem, og hva de
gjør med oss. Jesus oppfordrer oss til å gi i Bergprekenen, Lukas 6,36:
Gi, så skal dere få.

