
 

Kryss her for å gje pengar til prosjekt «Misjon & Visjon» 
Kyrkjelyden vår har ein visjon: Saman vil vi æra den treeinige Gud ved å forkynna Kristus, byggja kyrkjelyd og 

fremja rettferd. Denne visjonen søkjer vi å realisera også gjennom ein avtale om å samla inn 30 000 kr per år til 

NMS sitt misjonsarbeid i Thailand og Laos. 

 

Kryss her for å gje pengar til prosjekt «Barn & ungdom» 
I tillegg til eige arbeid med søndagsskule, T-dagar, barnekor, tweens og konfirmantarbeid, har kyrkjelyden eit 

verdfullt samarbeid med barnehagar og skular. Dei fleste barnehage- og skule-barn kjem innom kyrkja vår 

mange gonger frå dei er små til dei vert konfirmerte. Dette er eit viktig arbeid med mål om at barna skal få eit 

aktivt tilhøyre til kyrkja vår. 

 

Kryss her for å gje pengar til prosjekt «Lyd og bilete» 
Som kyrkjelyd møter vi stadige utfordringar til presentasjonsmåtar i kyrkja. Konkret har vi plan om å få opp 

lerret og prosjektørar slik at tekst osv av ulik art kan visast. Mål for dette konkrete prosjektet er i dag å få inn 

150 000 kr. Andre tekniske utfordringar dukkar opp med mellomrom.  

 
Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signer og lever den til oss.  Av omsyn til tryggleik ber banken om at 

du set ein maksimal sum som grense pr. trekk. Du vil sjølvsagt berre bli trekt for summen du har sagt ja 

til å gje. -  Fødselsnummer må vera med dersom du ønskjer skattefrådrag. Verksemder kan og få 

skattefrådrag. Maksimalt skattefri gåvesum i eit kalenderår er kr. 50.000,- (4166,-/mnd), minimum kr. 

500,-pr år.        

 Tusen takk for gåva di! 180320 

 
 
Vi vil ta vare på informasjon om at du er/har vore gjevar, og du kan komme til å få materiell frå oss. Vi vil ikkje gje namn og 
adresse til andre med unntak av eventuelle krav frå offentlege styresmakter, jfr. Personopplysningsloven. 

EG VIL GJE EI FAST GÅVE TIL FJELL SOKN KVAR MÅNAD 
  

  
 

 Eg ønskjer skattefrådrag. Fødselsnummeret mitt er: 

 

           

(Firma/verksemder skriv organisasjonsnummer 9 siffer) 
 

  

                         SVARKUPONG                           

 Mottakar  
Mottakarkonto 

Fjell sokn 
3628.58.24944 

 
Månadleg gåve/trekk:   Kr. _______________ 

 
Trekk summen frå kontonummeret mitt 

 

Grense for sum pr. trekk   Kr.______________ 

(Bør vera høgare enn gåvesummen i tilfelle du vil auka 
gåvesummen seinare)  
 

Namn 

__________________________________________ 
Bruk blokkbokstavar: 
 

Adresse _______________________________________ 
 

Postnummer og stad 

____________________________________ 
 

E-post_________________________________________ 
 

Tlf ________________________________ 
 

 
           

 

 

Summen blir trekt den 20-ande i kvar månad. 
 

 Eg ønskjer ikkje varsel før betalinga. 

        (Kyrkjelyden sparar bankgebyr)   
                             

Stad _________________________  Dato ______________ 
 
 

Underskrift _______________________________________ 
 
 

 
 KID (Kyrkjelyden fyller ut dette) Send/ lever avtalen  i lukka konvolutt til 

 
           

 

Fjell sokn 
Tyttebærbrekko 2     5353 Straume 
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Invitasjon til deg som 

fast gjevar 

Støtt misjonsprosjekta våre i 

Laos og Thailand 

Støtt det lokale arbeidet for 

barn og unge i kyrkja vår  

Bidra til utstyr og utsmykking i 

kyrkja vår  

Saman skal vi 

byggje kyrkje 


