TILLSAMMANS
kan vi hjälpas åt
så att kyrkan får

..
NYA FIKAMOBLER!
Nästa år fyller kyrkan 110 år. Visst vore det väl roligt att få fira på
nya stolar och vid nya bord!

Vi behöver hjälpas åt
Rejäla möbler som ska hålla för många framtida besökare, kostar en slant. Så för att vi ska kunna köpa
48 nya stolar och 8 bord behöver vi hjälpas åt!

Vad skulle du kunna bidra med?
Det är fritt att lämna vilket bidrag du vill, men för att göra det enkelt för dig
kan det vara en hjälp att det prismässigt kostar ungefär
- 2.000 kr för en ny stol
- 10.000 kr för ett nytt bord
- 500 kr för ett stolsben.
Att lämna in ett löftesoffer gör det möjligt för styrelsen
att se om ekonomin verkar rimlig innan inköpet görs.
Betala gör du senare.

Så här ser möblerna ut
En grupp har tittat närmare på möbler som skulle passa
vår kyrka både i hållbarhet och enkelthet, utan att kosta för mycket. Resultatet är en ljus och
staplingsbar stol med stoppning i sätet och ett smidigt och smäckert ihopfällbart bord.

Hur du går tillväga
Ta en talong i kyrkan, be att få den skickad till dig, eller ladda ned den på kyrkans hemsida som pdf (se
länken längst ned). Fyll i summan du kan tänka dig bidra, har du Acrobat Reader på datorn kan du fylla i
direkt i de gråa fälten och spara pdf:en. Skicka lappen via posten, lämna i angiven brevlåda i kyrkans
entréhall, maila ifylld pdf eller ta ett högupplöst foto av själva talongen och maila till:
pastor@johannebergsequmeniakyrka.se
Viktigt är att löftesoffret lämnas in innan 6 februari 2018.
Inlämningen kommer att ske så anomymt som möjligt.

När du vill betala
Du har till den 6 juni 2018 att betala in ditt löftesoffer, antingen i delbetalningar eller klumpsumma.
Ange “fikamöbler” som meddelande när du betalar in. Du kan välja att göra det via:
Plusgiro 42 09 56-5
Bankgiro 653-4267
Swish-nr 123 589 73 50

MER INFO HITTAR DU

på anslagstavlan i kyrkan, Programbladet och hemsidan!
johannebergsequmeniakyrka.se/om-oss/fikamobler/

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg
PLATS FÖR
FRIMÄRKE

VIK 2

VIK 1

LÖFTESOFFER
Fyll i senast 6 februari 2018 och -

TIPS ATT UTGÅ FRÅN

SKICKA MED POSTEN
vik, tejpa ihop och sätt på frimärke!
eller LÄMNA I KYRKAN
Lämna lappen i angiven brevlåda
som finns i entréhallen i kyrkan.

NAMN

Ett stolsb
e
En stol k n kostar 500 kr
o
Ett bord star 2.000 kr
kostar10
.000kr

eller SKICKA DIGITALT
Fyll i digitalt (kräver Acrobat Reader) eller fota av om
du har en bra upplösning på kameran och maila till:
pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

JAG BIDRAR TOTALT MED (i kronor) TELEFONNUMMER

