
Bli med på et løft. 
 

Flere faste givere til  
diakoniarbeidet 

i Birkeland! 

Jeg ønsker å bli fast giver  

Beløp: …………………….       (sett kryss) 

 Måned 

 

 

  Kvartal    Halvår 

  

Jeg ønsker å betale: (sett kryss)   den 15. 

 

 

   den 25. i måneden 

 

Personnummer: (11 siffer) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Automatisk betaling av faste regninger 

   

  

Mottaker Mottakers  

konto 

Beløpsgrense pr 
trekkmåned 

Sett kryss hvis du IKKE 
ønsker varsel i forkant 
av betaling 

Birkeland  
menighet 1644 32 89430 

  

  
Kr……………………….. 
   

Beløpsgrense: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1.000,- Vi 
anbefaler maksimums beløpsgrense til kr. 1.000,- pr trekkmåned, for å ta høyde for even-
tuelle fremtidige endringer. 

Belast mitt   
kontonummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KID 
Fylles ut av menigheten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Navn (BLOKKBOKSTAVER)  
 

Adresse:  
 

Postnummer 
 

Poststed 
 

Dato:  Signatur:  
…………………………………………………………….. 

MELD DEG PÅ HER ELLER MED BANK-ID PÅ NETTSIDEN  



 
 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.  
 

Diakoni er evangeliet i handling . 
Diakoni er nære møter, samtaler, sorggrupper, støtte og bønn.   

Diakoni er også åpen nabokafe og besøkstjeneste og et varmere Nesttun.  
Diakoni er å ta vare på skaperverket, skape samhold og sørge for du blir sett.  

Diakonien er en grunntone  i alle forhold i menigheten.  

Trenger jeg diakoni? 
 

Når jeg har mistet noen.  
Når jeg trenger  
en sorggruppe.  

Når jeg trenger noen å 
snakke med.  

Når jeg trenger besøk 
Når jeg er ensom.  

Når jeg ønsker at noen skal 
be for meg.  

 
Vi trenger deg  

for å hjelpe hverandre.  
 

Vi trenger å være sammen 
om å gjøre Birkeland til et 

godt sted å være.  
 

Vi trenger medmennesker 
som gir av sin tid.  

 
Vi trenger en diakon som 

minner oss om kirkens  
oppdrag og inspirerer til et 

liv i nestekjærlighet.   

Er du den nye giveren?  
 

 

Birkeland menighet har økonomisk ansvar for 50 % av diakonstillingen. Det 
er opprettet en givertjeneste til formålet. Det er her vi trenger DIN hjelp. 

Vi trenger forutsigbare inntekter og vil øke givertjenesten til formålet.  
 

Kan vi utfordre deg?  
 

Kan du avse noen hundrelapper hver måned? Vil du være med på et  

spleiselag for diakonstillingen og støtte Birkeland sitt engasjement i  

nærmiljøet? Det hjelper oss å holde oppe et levende diakoniarbeid.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:  
• AvtaleGiro er en trygg måte å gi på. Du vil aldri bli trukket for mer 

enn det avtalte gavebeløpet. 
• Avtaler om fast givertjeneste til Den norske kirke gir rett til skatte-

fradrag for inntil kr. 25.000.  
• Birkeland menighet regner givere som frivillige medarbeidere og  
 inviterer til medarbeiderfest og inspirasjonssamlinger.  

 
 
 

Hilsen Birkeland menighetsråd  
Besøksadresse: Hardangerveien 5b, 5224 Nesttun 

Tel: 55 36 22 80/81 
www.birkelandmenighet.no 

Følg oss på Facebook og Instagram 

Kom i gang:  

På nettsiden vår kan  du melde deg 
på  
og bekrefte med bank-ID.  
Scan QR-koden.  
 

Eller: 


