___ Gaver til Karismakirken_____________________
Takk for at du er med i fast givertjeneste. Den enkeltes sjenerøsitet og vilje til å gi «tiende» og gaver er helt
avgjørende for Karismakirken. Fast givertjeneste danner selve ryggraden i menighetens økonomi og er
avgjørende for menighetens tilbud til alle: Barn, ungdom, gudstjenester, misjon, diverse arenaer i kirken,
lønn til stab, samt vedlikehold og drift.
Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammen ristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet
dere selv måler med, skal det også måles opp til dere (Jesus) Luk 6;38.
Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad
giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja,
har overflod til all god gjerning (2.Kor 9; 6-8).
Tusen takk for dine gaver! Du skal også vite at minimum 10% av dine gaver går «ut av huset» og til ulike og
viktige behov til verdens ender.
Kjærlig hilsen
Lederrådet og Irene og Tormod Røyland
pastorpar
Denne blanketten fylles ut fullstendig og leveres til Karismakirken (i kollekten, postkassen i vestibylen eller pr
brev/ epost (scannet). Inntil 23% av de første 40.000,- pr år, er godkjent for skattefradrag. Fradraget mottar du
årsoppgave for fra Karismakirken.
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

Gaver til
Karismakirken

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

