Justnes Misjonskirke
Magnus Barfotsvei 3
4633 KRISTIANSAND S
Har du lyst å bli fast giver?
Det er mange som allerede trekker et fast beløp hver måned, og det gir oss en forutsigbarhet i
forhold til økonomi. Vi er veldig takknemlige for dere som allerede er med. Vi har allerede
gjort store investeringer med bl.a. høyttalere og diverse lydutstyr og også diverse leker og ting
til barnekirken. Vi har også faste utgifter hver måned i forbindelse med leie av skolen og
Sal 3. Og vi har to fantastisk pastor som må få lønn. Samtidig har vi har flere ønsker og behov
etterhvert som vi vokser som menighet og blir flere folk. På sikt ønsker vi oss flere ansatte, og
naturligvis også et eget bygg.
Vi vil gjerne ha deg med på laget. Er du med?
Når du benytter deg av Autogiro, vil inntil kroner 25 000,- danne utgangspunkt for
skatterefusjon per år. Det betyr at du får fradrag for 25 % av det du gir i den skattbare
inntekten din. For at dette skal registreres på deg, må du fylle ut en autogiro og legge den i
kollektbøssen, eller gi den til en i styret. Da vil beløpet du gir automatisk komme på
selvangivelsen din.
Med vennlig hilsen
Justnes misjonskirke

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fast givertjeneste – Justnes misjonskirke
þ JA! Jeg ønsker å bli fast giver med kr …...……… pr mnd

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke
fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5.000,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Ønsket trekkdato hver mnd

Beløpsgrense per trekkmåned

Justnes Misjonskirke

3000.24.22723

……… (20. er standard)

Kr. …...……………
q Jeg ønsker å motta varsel i
forkant av betalingen

Belast mitt konto nr.
Navn: ……………………………………………………….

Fødselsnr (for skattefradrag):…............................

Adresse: ……………………………………………………

Postnr./sted: ……………………………………………….
Mobilnr: …………………………………………………..…
E-postadr.: ………………………………………………….
Underskrift: …………………………………………… KID-nr.
(KID-nummeret fylles ut av menigheten)
Svarkupongen kan leveres til lederskapet i menigheten.

Justnes Misjonskirke (org.nr. 911 656 353)

