
 

Givertjeneste 
 

 

 

 
Å dele fellesskap og ansvar 

Alt vi har er gitt oss av Gud 

 

 

 
 



Samarbeidsprosjekt 

En menighet er på alle måter et samarbeidsprosjekt - også økonomisk. 

Vi deler både fellesskap og ansvar. Du er selvsagt velkommen til å være 

en del av Lista misjonskirke uten å betale en krone. Likevel er det 

medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som er 

avgjørende for hva vi kan utrette sammen.  

 

«Guds barns enhet og menneskers frelse» er vår visjon og gjennom 

den kan vi bidra med våre menneskelige og økonomiske ressurser.  

 

Mange gir av seg selv og sin tid som ledere og frivillige i menigheten, 

men vi er også avhengig av midler til drift av menighet, kirkebygg, lønn til 

pastorer og ikke minst forpliktelser til fellesskapet i Misjonskirken Norge 

og misjonsarbeidet. Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver.  

Vi ønsker derfor at de som har mulighet er med og støtter arbeidet med 

faste bidrag. Slik blir det også mer forutsigbart å planlegge aktiviteter og 

drift.  

 

Hvordan kan du bidra? 

• Bli fast, registrert giver. Du kan få skattefradrag for inntil 50 000 

kroner per år for gaver som totalt overstiger 500 kroner. Fradraget er 

i 2020 på 22%. 

• Meld deg inn i trossamfunnet.  

• Gi kollekt på møter, enten i kollektbøsse, via bankterminal eller 

Vipps. 

• Gi enkeltgaver til menighetens konto: 2801 09 68269 

 

 



Registreringsskjema for givere med skattefradrag 

 

Navn: ______________________________ 

 

Adresse: ______________________________ 

 

Postnr./sted: _________________________ 

 

Telefon.: __________________________ 

 

E-post: _____________________________ 

 

 
Du vil bli kontaktet av regnskapsfører for opplysninger om 
personnummer og skattekommune. 

 
Jeg er innforstått med at jeg blir registrert som giver: 

 

 
 
                            _______________________________ 

Sted/dato 

 
 

_______________________________ 

Underskrift 
 

 
 
Skjemaet kan leveres i kollektbøsse, møtevert, ansatt eller leder. 
 

Takk for at du vil være med å bidra! 
 
 
 

 



Hvorfor? 

For menigheten er det en fordel med faste, forutsigbare 

inntekter gjennom året. For deg som giver er det praktisk å 

kunne gi automatisk hver måned og samtidig få skattefradrag 

på det du gir.  

 

Registrerer du deg med skjemaet på innsiden vil gaver som 

totalt overstiger 500 kroner bli registrert og meldt inn til 

skattemyndighetene. 

 

 

Hvordan komme i gang? 

Fast betaling kan du ordne selv i nettbank, eller du kan ta 

kontakt med banken din for å opprette en fast overførsel til 

menighetens konto. 

 

Trenger du hjelp kontakter du møtevert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-post: post@listamisjonskirke.no  

Adresse: Nordveien 190, 4560 Vanse 

Kontortid: Torsdag kl. 10-13 

Bankgiro 2801 09 68269 


