
Var med och bär det arbete för att sprida 
evangeliet som utförs genom Sörbykyrkan

Bli månadsgivare!
Vår verksamhet finansieras delvis genom 
kyrkoavgiften, men också genom att 
personer som vill stödja vårt arbete ger 
ur egen ficka. Svenska kyrkan tappar 
medlemmar och det gör att denna del av 
frivilliga gåvor kommer bli allt viktigare för att 
vi ska kunna fortsätta arbetet med att betjäna 
våra medmänniskor i vår del av staden och nå ut med 
evangeliet om Jesus Kristus.

Vi vill uppmuntra dig att på detta sätt vara med 
och bära arbetet som sker i Sörbykyrkan. Din 
insats gör stor skillnad. Vi vill speciellt slå ett 
slag för det regelbundna givandet – det 
ger Sörbykyrkan en ekonomisk stabilitet 
som betyder mycket.

Ge via kontoöverföring
Swedbank konto: 8452-5, 924 319 184-9 (de första fem siffrorna är 
clearingnummer). Betalningsmottagare skall vara ”EFS Missionsförening i 
Örebro”. Att ställa in upprepade överföringar är enkelt i din internetbank. Har 
du ingen internetbank? Fyll i dina uppgifter på bladets baksida.

Ge via överföring till post- eller bankgiro
Postgiro:  47 45 20-4 
Bankgiro:  954-4834



Överföringsuppdrag
Jag uppdrar härmed åt min bank att enligt anvisningarna nedan sköta överföring från 
mitt konto till EFS Missionsförening i Örebros konto i Swedbank, Clearing nr 8452-5, 
konto nr 924 319 184-9.

Konto och belopp anges här nedanför.

Banklönekonto Clearingnr Nummer på checkkonto eller bankbokslöst konto

Bankens namn

Personkonto

Månadsbelopp

 
   150 kr/månad       300 kr/månad       500 kr/månad       ..................... kr/månad

 
Beloppet överförs den sista i varje månad med början det datum som infaller närmast 
efter det att jag sänt in detta uppdrag.

Uppdraget gäller intill jag skriftligen återkallar det eller till dess att mitt konto avslutats. Om 
saldot på kontot inte täcker överföringsbeloppet är banken helt befriad från skyldigheten att 
verkställa uppdraget. Banken är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndigheters åtgärd, 
krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 
strejk, lockout, blockad eller bojkott gäller även om banken själv vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall inte ersättas av banken om denna förfarit 
med normal aktsamhet.

Efternamn, vg, texta Förnamn

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon bostaden Ort och datum

Namnteckning


