Johannebergs missionskyrkas verksamhet
bygger på ett gemensamt ansvar för ekonomin
genom givande.
Gåvorna bekostar församlingens verksamhet,
täcker pastorns lön och underhållet av kyrkan.
Med denna folder vill vi uppmuntra
till ett regelbundet givande
och även ge lite praktisk information om hur du
på olika sätt kan ge ditt ekonomiska bidrag.
Lek med siffror, ett exempel:
Anta att vi idag är ca 70 personer som regelbundet ger pengar till
Johannebergs missionskyrka. För att ha en budget i balans 2013-2014 skulle
alla som nu regelbundet bidrar ekonomiskt behöva öka sitt givande med 90
kr/månad.
Naturligtvis är skillnaden stor i vad vi, som enskilda individer och under
olika perioder i livet, har möjlighet att bidra med. Alla gåvor är välkomna
och viktiga! Ovanstående exempel är endast till för att visa på hur stort
behovet är för att få en budget i balans.

Autogiro direkt till Johannebergs missionskyrka
Via din bank kan du få hjälp att ordna en stående överföring varje månad
till Johannebergs missionskyrka. Har du internetbank kan du ordna
med detta själv. Överföringen skall i första hand göras till församlingens
bankgiro 653-4267 eller till plusgiro 420956-5.
Månadsgivare - Autogiro via Equmeniakyrkan
Via Equmeniakyrkan kan du ordna en stående överföring till
följande ändamål: mission i andra länder, mission i Sverige, pastors/
diakonutbildningen, equmenia, regionen, församlingen (nr 4231)
Information finns på Equmeniakyrkans hemsida, sök på ”månadsgivare”.
Kyrkoavgift
Kyrkoavgiften är 1% av den ”kommunalt beskattningsbara
förvärvsinkomsten”. Detta är den skatt som förr kallades kyrkoskatten och
gick till Svenska kyrkan.
Det finns inget som säger att man behöver gå ur Svenska Kyrkan utan
det går utmärkt att betala två kyrkoavgifter, vill man däremot bara låta
sin kyrkoavgift gå till Johannebergs missionskyrka så måste man lämna
Svenska Kyrkan. Det finns inget krav på medlemskap i vår kyrka för att
låta kyrkoavgiften gå dit.

REGELBUNDET GIVANDE
Fördelen med någon av de givandeformer vi redovisar är att det blir ett
givande över tolv månader och vi ”slipper” inkomstbortfall under de sommarmånader det är gudstjänstuppehåll. Kollekt vid gudstjänst är förstås
också ett utmärkt sätt att bidra ekonomiskt till vår kyrka.
Det finns flera möjligheter för ett regelbundet offrande:
- Autogiro direkt till Johannebergs missionskyrka
- Månadsgivare Autogiro via Equmeniakyrkan
- Kyrkoavgift

Var God Vänd

När man ger kyrkoavgift går 68% till vår församling , 30% fördelas
av Equmeniakyrkan centralt och 2% är en administrationsavgift.
Kyrkoavgiften har inget med begravningsavgiften att göra, bor du i Sverige
så betalar du automatiskt en begravningsavgift via din skatt.

‘Tillsammans har
vi ansvar för
Johannebergs missionskyrka’

Din anmälan måste vara Equmeniakyrkan tillhanda senast den 31 oktober.
Församlingen har nummer 4231. Vill du avsäga dig ditt medlemskap
i Svenska kyrkan skall du anmäla det till den församling där du är
folkbokförd innan 31 oktober.
Vill du läsa mer om kyrkoavgiften, hämta anmälningsblankett, blankett för
utträde ur Svenska kyrkan etc, gå till www.equmeniakyrkan.se och sök på
”kyrkoavgift”.
Anmälningsblankett för kyrkoavgift finns också i kyrkans entré.
TESTAMENTE, GÅVOR OCH DONATIONER
Det finns även möjligheter att ge gåvor, donationer eller att testamentera
till Johannebergs missionskyrka.

Kontakta gärna kyrkans kassör Hans Bryntesson
( kassor@johannebergsmissionskyrka.se )
eller ordförande Karin Kåberger
( ordf@johannebergsmissionskyrka.se )
om du vill veta mer!
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En liten skrift om givande

