Givertjeneste i St Johannes menighet!
St Johannes menighet har flere aktiviteter med mange involverte. Frivillige og ansatte gjør en
stor innsats for å opprettholde aktiviteter som vi har i menigheten vår.
Aktivitet koster penger – bli derfor med i givertjenesten slik at vi kan opprettholde og
kanskje utvide kirkens tilbud til deg.
Vi ønsker:
 Å legge til rette for aktiviteter for barn og unge og deres familier.
 Å legge til rette for aktiviteter for mennesker i alle aldre.
Å delta i en fast givertjeneste til egen menighet gir glede, engasjement og tilhørighet.
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Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er:
Med vennlig hilsen
St. Johannes menighet

St. Johannes: - en åpen, inkluderende menighet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 500,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

St. Johannes menighet

3230.05.00780

Kr. …...……………

Jeg ønsker å betale:  den 20. i hver måned
Jeg ønsker å betale:  Kr 100,-  Kr 200,-

 Kr 500,-  Annet beløp Kr ………..
 Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen

Belast mitt konto nr.
KID-nr.

(KID-nummeret fylles ut av menigheten)

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Navn: ……………………………………………………….…………………….
Adresse: …………………………………………………….……………………
Post nr/sted: ……………………………………………………………………..
Sted/dato: ……………………………………

Underskrift: ……………………………………………

Avtalen leveres på menighetskontoret, eller sendes til: St. Johannes menighet, Postboks 201- Sentrum, 4001 Stavanger
St. Johannes menighet
Høgsfjordgata 8
Postboks 201 - Sentrum
4001 Stavanger

Org.nr:
976 993 241
Bankkonto:
3230.05.00780

Telefon:
51 85 48 40
E-post:
st.johannes.menighet@stavanger.kommune.no

