Vi sponser renhold av bygget!
Inntil 2007 vasket Karismakirkens medlemmer menighetens lokaler på dugnad. Etter hvert ble det færre og færre som
ønsket det. De aller fleste ønsket heller å betale litt for at lokalet ble vasket av et firma. Dette koster penger, ca kr 130
000 pr år. Det var bred forståelse for at dette var penger som måtte samles inn EKSTRA, og ikke tas av
«misjonspenger», offer og gaver. På den bakgrunnen gikk menighetens styre inn for dette.
Hvordan har det gått?
2007: Ca 80% av kostnadene ble dekket
2013: KUN ca 40% av kostnadene ble dekket.
2014: 75% av kostnadene ble dekket.
2017: 60% av kostnadene ble dekket.
Takstene er som følger:
Alle medlemmer over 18 år med en inntekt betaler etter følgende satser: Ungdom, trygdede og pensjonister: Kr 50,pr mnd / pers.
Alle andre: kr 100,- pr. mnd / pers.
Takk for at du tar medansvar og sponser renholdet for et vakkert og rent kirkebygg.
Vennlig hilsen Karismakirkens styre ved Steinar Helgestad, administrator

Ønskes det skattefradrag for gavene MÅ
personnummer skrives på i svarkupong(11 siffer):
PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense med god margin oppover per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle
fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
 JA TAKK!

KR ______ PR. MÅNED

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke
fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5 000,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Vask av bygget

2801 38 71584

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

Belast mitt konto nr.
KID-nr.
(KID-nummeret fylles ut av Karismakirken)

Navn: ……………………………………………………….…..

Person nr. 11 siffer ………………...........

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

Underskrift: ………………………………………………

Avtalen sendes / leveres i lukket konvolutt til:
Karismakirken, Adj. Hauglandsgt 52, 4022 Stavanger

