
BLI FAST
GIVER?



Har du ikke internett? Fyll ut skjemaet på neste side i
stedet, og lever det til menighetskontoret i en lukket
konvolutt. Adresse: Ullevålsveien 117, 0361 Oslo.

Det yrer av liv i våre kirker og menighetshus. Barn og unge
kommer for å synge, snekre, lytte til bibelfortellinger, gå på
teater og mye annet moro. 

Nå ønsker vi å styrke dette arbeidet ved å ansette en barne-
og ungdomsarbeider. Stillingen vil ha et spesielt fokus på
ungdommer i vår menighet, som vi nå kun har kontakt med
i konfirmasjonstiden.

Dette vil vi gjøre noe med! Flere faste givere gir økte faste
inntekter, og dette er helt nødvendig for å finansiere en
stilling i barne- og ungdomsarbeidet. Vil du hjelpe oss?

Du blir fast giver ved å fylle ut et skjema
på nettsiden vår: kirken.no/bmv 
Trykk på "om oss" og deretter "fast
givertjeneste".

Vi ønsker oss en 
barne- og ungdomsarbeider! 



 

(Bedrifter som ønsker skattefradrag, fyller ut 
organisasjonsnummer 9 siffer) 

 
Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er: 

 
Mottaker: Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre

Aker menighet.  Mottakers konto: 1602.56.78609 

Beløpet trekkes fra kontonummer (20.nde i

måneden) Sted _____________ Dato ______________ 

 Underskrift:

 _______________________________________

KID (fylles ut av BMVA menighet) :

 
Navn _____________________________________________

Adresse __________________________________________

Postnr/sted ______________________________________ 

E-post____________________________________________

Tlf ________________________________ 

 

Månedliggave/trekk: Kr.______________     

Beløpsgrense pr. trekk Kr.____________

 

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme til å motta materiell fra oss.
Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr.
Personopplysningsloven. 

JA, JEG VIL BENYTTE AVTALEGIRO OG GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL
BAKKEHAUGEN, MAJORSTUEN OG VESTRE AKER MENIGHET 

(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke 
gavebeløpet senere) 

SKATTEFRADRAG: Alle gaver til menigheten 
– både enkeltgaver og fast givertjeneste – gir rett til
skattefradrag. Kontakt oss dersom du har spørsmål:
post.bmv.oslo@kirken.no



TAKK!
Foto s. 1: BMVA menighet/Erik Hardeng, s. 2-3: Hedvig A. Halgunset/Von/Kirkerådet


