
 

 

 DEN NORSKE KIRKE 
Hedrum  menighet 



 

I Hedrum menighet gjennomføres det et betydelig og variert arbeid.  

I tillegg til ordinære gudstjenester gjennomføres det bla. følgende  

aktiviteter :  

 dåpsopplæring,  

 oppfølging av døpte barn gjennom 4 - og 6-årsbok  

 konfirmantarbeid  

 vigselssamlinger  

 juleverksted  

 påskeverksted  

 ferieklubb for barn på sommeren  

 hyggekvelder  

 juletrefest  

 julehilsen til eldre i menigheten over 85 år  

 gullkonfirmantsamlinger hver høst  

 utgivelse av menighetsblad sammen med menighetene i Lågendalen  

 konserter i Hedrum kirke  

 

Menigheten mottar økonomisk støtte til noe av dette fra kirken sentralt, 
men denne støtten strekker på langt nær til. Derfor er jevnlige ofringer i 
gudstjenestene en viktig støtte.  
 

Mange menigheter og organisasjoner tilbyr i dag muligheten for å delta i en fast  
givertjeneste. Som fast giver er du med på å gi menigheten trygge og forutsig-
bare økonomiske rammer som gjør at vi kan drive langsiktig planlegging og drift 
av våre tilbud og aktiviteter. Hvor mye og hvor ofte du ønsker å gi er helt opp til 
deg. 

 
Dersom du heller ønsker å benytte deg av de ordinære ofringene i kirken er det  
selvsagt helt i orden.  
Skattefradrag oppnås dersom man er registrert i en fast  givertjeneste.  



 

Hvordan kan jeg bli fast giver? 

For deg som har nettbank, er det veldig enkelt å bli fast giver.  

Her er en kort veiledning.  

NB! Fremgangsmåten kan variere i ulike nettbanker.  

 Logg deg på nettbanken og opprett et nytt fast oppdrag  

 Legg inn ønsket beløp, f.eks. 100, - 

 Legg inn menighetens kontonummer: 2440 07 57484  

 Merk oppdraget med teksten "Gave til Hedrum menighet"  

 Velg om dette skal være en gjentakende/repeterende betaling, f.eks. 

hver måned.  

 Fullfør og godkjenn  

Du kan når som helst logge deg på nettbanken og endre eller avslutte 

dette faste betalingsoppdraget dersom du ønsker det.  

Om du ikke ønsker å gi et fast beløp, kan du selvsagt også gi et engangs-

beløp. Bruk i så fall samme kontonummer.  

 

 

Skattefrie gaver 

Dersom du gir mer enn 500,- pr år kan du 

ha rett til skattefradrag for gavebeløpet  

 Maksimalt fradrag for 2020 er 50  000 

 Dersom du ønsker å benytte deg av denne muligheten må du oppgi  

ditt fulle navn og personnummer  til kasserer Grethe Thorød Bergan   

grethe.t.bergan@gmail.com   

Dette brukes til å rapportere din gave til Skatteetaten slik at det  

kommer med på din skattemelding (selvangivelse).  

 

 



 

Følg oss på Facebook  

www.facebook.com/HedrumMenighet   

Kontaktinformasjon  

Leder menighetsråd Arvid Gusland  mob 98206160  

Sokneprest Thórir J Thorsteinsson    mob 41642328  

Larvik kirkekontor             tlf    33173000  

 

 

På Larvik kirkes hjemmeside er det også en egen side med 

oppdatert informasjon om Hedrum menighet  

www.larvik.kirken.no  

https://www.facebook.com/HedrumMenighet/
http://www.larvik.kirken.no/

