
Betalningsmottagare

SARONFÖRSAMLINGEN I GÖTEBORG
BRUNNSGATAN 3
413 12 GÖTEBORG

Lämna i Sarons brevlåda för Bärarlag eller posta din blankett med autogiro- 
anmälan till:  Saronkyrkan, Ekonomiansvarig, Brunnsgatan 3, 413 12 Göteborg

857201-4812154-0434
Bankgironr

Kontoinnehavarens bank

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

Bankkonto som pengarna ska dras från 
(*Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på baksidan.
(Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.)

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem 
siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran. I detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar 
du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.

Organisationsnr

Ort datum
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Underskrift (obligatorisk uppgift)

Namn Adress

Postnummer Ort

Telefon E-post

Betalare

Autogiroanmälan, medgivande

Min månatliga bärarlagsgåva:

Därför ger vi

Att dela med sig är ett naturligt och viktigt uttryck för kristen tro. Det utgivande 
livet är den livshållning som Jesus lär oss genom sitt liv. Allt vi gör genom 
Saronkyrkan finansieras av ideella insatser. Utöver tiden, kärleken och 
engagemanget gäller det också ekonomin.

Bärarlag

För vårt gemensamma arbete behöver vi en stabil ekonomisk grund att stå på. Ett 
enkelt sätt att ge, som hjälper dig att vara kontinuerlig och långsiktig i ditt givande 
är att ge via autogiro. Detta kallar vi för Saronförsamlingens Bärarlag.

Bärarlaget består av människor som valt att varje månad ge en gåva till Sarons 
verksamhet. Bärarlaget står inte för allt givande i församlingen, men det utgör en 
stabil bas. Alla ger efter sina möjligheter och varje gåva är betydelsefull.

Så går det till

1. Fyll i autogiromedgivande.

2. Lämna i Sarons brevlåda märkt “Bärarlag” eller posta till Sarons                         
 ekonomiansvarig.

3. Har du angett mailadress kommer bekräftelse via mail inom kort.

4. Autogiro påbörjas.

Använd autogiroblanketten eller gör din anmälan direkt på www.saron.se, gå in 
på BIDRA/Bärarlag. Uppgifter om vem som ingår i Bärarlaget har endast ekonom 
och administrativ chef tillgång till på grund av handhavande skäl.

Vill du ändra ditt givande i Bärarlaget?

Skicka ett mail till ekonomi@saron.se där du anger nytt månadsbelopp och fr.o.m. 
vilken månad. Observera att du endast kan lämna besked för Dig personligen. 

Bibeltexter om givande:
Mal 3:10, Mark 12:41-44, Luk 12:22-34, 2 Kor 9, 2 Tim 6:17-19


