


 

 

Givertjeneste 
Ved å være en fast giver er du med på: 
-At ungdommer kan få lederutdanning gjennom KFUK/M. 

-Gudstjenesteliv med varierte sang og musikk, blant annet Prinsdal 
Sangeri deltagelse i gudstjenester. 

-Støtte til deltageravgiften slik at familier som trenger det kan sende 
barna på trosopplæringsaktiviteter og konfirmasjonsundervisning i 
vår menighet.  

-Temasamlinger og undervisning.  

Man kan selv bestemme beløpet, om det skal være trekk en gang pr 
måned, hvert kvartal eller en gang i året.  

Ved å tegne avtale om å være fast giver blir din konto automatisk be-
lastet ved forfall. Du kan få kvittering med forklarende tekst på konto-
utskriften.  

Ved å overføre penger direkte til menighetens konto får man ikke  
automatisk skattefradrag.  

Gaver til menigheten er fradragsberettiget på selvangivelsen.  
Du får 28% fradrag på det beløpet du gir.  
Det innebærer at hvis du gir 200kr. pr. måned, vil du få igjen 672,- på 
skatten. Menigheten får 2400,-, dine utgifter er 1728,-  
Øvre grense for skattefradrag er av myndighetene satt til 25.000 kr. Pr år.  

 

Fyll ut et skjema og bli fast giver i dag! 

 

Skjema kan leveres i kirkens postkasse eller sendes pr post.  

 

*Beløpsgrensen bør du sette høyere enn trekkbeløpet for at du ved 
senere anledning kan endre trekkbeløpet uten å lage ny avtale. 
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