Har ditt hjärta funnit
sin glädje och tröst i
budskapet om Kristi
kors och uppståndelse?
Har du hjärta och nöd
för att försoningens
budskap skall förkunnas för Sveriges
folk?
Önskar du stå med i
detta arbete genom
fast givartjänst?

Välkommen med i Kyrkliga
Förbundets Givartjänst!



Guds ord, dopet och nattvarden är
gåvor som Gud gett oss för att vi
skall komma till tro på Jesus och
bli bevarade hos honom.
Kyrkliga Förbundets Givartjänst
har under mer än tio år verkat för
att det skall bli möjligt att höra
Guds klara ord på platser där det
blivit mer och mer sällsynt. Icke
prästvigda teologer och präster
vigda i annan luthersk kyrka och
på senare tid inom Missionsprovinsen har eller har haft förkunnelse
och herdetjänst finansierad av
Givartjänsten.
Behoven har med tiden ökat och
vi önskar göra det möjligt för fler

att bli utsända som Ordets förkunnare i vårt land. Vill du stå med i
detta arbete är du varmt välkommen att anmäla dig som givare till
Givartjänsten!
När vi tagit emot din anmälan
sänder vi ett brev med ytterligare
information om hur inbetalning går
till tillsammans med boken ”Jesus
i centrum – därför är jag lutheran”
som välkomstgåva (värde 240 kr).
Nuvarande trogna givare som vill
förbinda sig till en större gåva per
månad kan också använda sig av
talongen bredvid och får då boken
sig tillsänd.

Jag vill gå med i Givartjänsten!
Jag vill vara med i Givartjänsten och förbinder mig att
ge nedanstående belopp varje månad, men kan när som
helst säga upp min medverkan eller förändra storleken på
mitt bidrag.








100 kr/månad
200 kr/månad
300 kr/månad




Jag är ny givare.
Jag är redan gåvogivare
men ändrar mitt belopp.

400 kr/månad
500 kr/månad
Annat belopp, __________

_______________________________________
Namn
_______________________________________
Adress
_______________________________________
Postadress

Frankeras
ej.
Kyrkliga förbundet betalar portot.

Kyrkliga Förbundet
Svarspost
411 421 400
416 00 Göteborg

