
Halden Frikirke - en menighet for alle aldersgruppper

Halden menighet

Denne brosjyren handler om det siste

Hva krever det av oss?
•  Bønn
•  Folk som går inn i oppgaver
•  Nok inntekter

Jeg/vi har lest gjennom brosjyren og ønsker å være med i fast givertjeneste til Halden Frikirke.

Fra dato _________________ vil mitt / vårt faste bidrag til menigheten bli kr __________________ per uke / måned / kvartal.

Av dette vil jeg at kr ___________________ skal øremerkes misjon.

Jeg/vi ønsker å betale på følgende måte:

 i månedskonvolutt
 på bankgiro / postgiro
 på avtalegiro
 annen betalingsmåte: ___________________________________________________

Navn:    ___________________________________________________ 

Fødselsnummer* (11 siffer): ____________________________

Navn (ektefelle):  ___________________________________________________

Fødselsnummer* (11 siffer): ____________________________

*Hvis du/dere er ny(e) giver(e), trenger vi ditt/deres fødselsnummer med tanke på skattefordelen

Leveres eller sendes til:  Frikirken i Halden v/ Leif Eriksen   |   Lille Brannberget 7   |   1769  HALDEN   |   Tlf.: 480 53 650

Kontonummer: 1030.05.00574                                                           Svarfrist: så snart som mulig!

Underskrift

_______________________________________________________________________________________

Halden menighet

Vi løfter i flokk
Vi løfter i flokk

Vi anbefaler alle å delta i den faste givertjenesten enten du er 
medlem eller ikke. Er din økonomi ikke så sterk i dag, så start 
med et lavt beløp. Så kan du heller øke etter hvert som dine mu-
ligheter vokser. Å bidra økonomisk er et viktig bidrag til menig-
hetens arbeid og en fin måte å gi tilbake på, noe av det du selv 
har fått. 

Alle med!

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller 
av tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9.6-7

Kom tidlig inn i fast givertjeneste. Da blir det en god vane som 
du tar med deg videre i livet. Vi tror du vil oppleve det som et 
privilegium å få gi. I tillegg er det en handling som er etter Guds 
hjerte og som hans velsignelse hviler over. 



I menigheten vår har vi mye å glede oss over. Gjennom alle 
våre virkegreiner har vi noe å tilby de fleste aldersgrupper. 
Fra søndagsskole til formiddagstreff. Siste tilskudd på stam-
men er Halden Soul Children, som har hatt en flott start. Mye 
er basert på frivillig innsats, og slik må det være. Samtidig 
har menigheten besluttet å ha pastor i 100 %, kontormedar-
beider i 40 % og sang – og musikkmedarbeider i 20 % stilling. 
Vi vet alle at lønn og løpende utgifter koster. For 2014 har 
menighetsmøtet vedtatt et budsjett hvor faste bidrag beløper 
seg til 869 500 kr. Det innebærer en økning på 50 000 kr fra 
2012. Støtten fra Presbyteriet til kontormedarbeider opphørte 

i 2012 og var da på 20 000 kr. Nå må menigheten dekke også 
denne delen av stillingen. I stedet regner vi med å få 50 000 kr 
fra Presbyteriet til Sang – og musikkarbeider for 2014.

Aldri før har det vært gitt så mye. Dette viser en menighet som 
vil satse og er seg bevisst sitt økonomiske ansvar. Det gir trygg-
het å være i en menighet som har så god kontroll på økonomien 
og som viser at det nytter å løfte i flokk. Jo flere som løfter 
sammen, jo lettere når vi målene vi setter oss. Derfor oppfordrer 
vi enda flere til å tegne seg som faste givere.

Halden Frikirke går videre

Hvorfor givertjeneste?
Som menighet må vi sørge for å ha faste inntekter som tilsvarer de forpliktelsene vi har. Takket være trofaste givere har vi klart 
det i alle år. Vi har også maktet å gjøre løft i fellesskap når vi har satt oss nye mål. Økonomisk råd arbeider fortløpende med 
inntektssiden. Vi søker presbyteriet om støtte, leier ut kirkebygg og parkeringsplasser og får en del inn på annonser. 
Dette er viktig. Samtidig er faste bidrag uten tvil menighetens økonomiske ryggrad. For øyeblikket er 60 personer registrert som faste givere. I snitt blir det gitt kr. 1153,- pr. måned (kr 830,- etter skatt). I forhold til 

alder fordeler det månedlige snittbeløpet seg pr. 1.jan. 2014 slik pr. giverenhet som er med i den faste givertjenesten. 

Den faste givertjenesten er menighetens økonomiske ryggrad

Fem nye givere som gir snittbeløpet på 1208 kr pr. måned, 
betyr en gaveøkning på 72 500 kr pr. år.

Som menighet er vi hele tiden avhengig av tilstrekkelige 
bidrag skal vi opprettholde og øke våre inntekter, og innfri 
våre forpliktelser i forhold til lønn, drift og misjon. 
Hoveddelen av våre faste inntekter kommer som faste 
månedlige bankoverføringer, mens noe blir gitt kontant 
gjennom uke-/månedskonvolutter. Det er kun menighetens 

Den faste givertjenesten
kasserer som vet hvilket beløp den enkelte gir. Kassereren har 
imidlertid gitt oss noe statistikk som det kan være nyttig å 
kjenne til når du skal vurdere ditt bidrag. Per 1. januar 2011 
har Halden Frikirke 70 personer i fast givertjeneste, fordelt 
på 46 giverenheter (en giverenhet kan for eksempel være et 
ektepar). 

Aldersgruppe  Snittbeløp  Snittbeløp etter skatt
  
tom. 20 år   kr 100,-    kr   72,- 
21-35 år   kr 1172,-   kr 844,- 
36-50 år   kr   999,-      kr 719,- 
51 – 65 år                              kr 1192,-  kr 858,-
66 -     kr.1244,-  kr 896,- 

Givertjenesten til vår menighet er basert på frivillighet. 
I utgangspunktet koster det ikke noe å være medlem av 
Halden Frikirke. Samtidig er det slik at hvis ingen gir, så vil 
menigheten ikke ha noen mulighet for å drive. 
Vi ønsker ikke at noen skal gi over evne, men selv vurdere hva 
man har mulighet for å gi. Snittallene kan gjerne brukes som en 
pekepinn, men man må da huske på at det i en menighet er stor 
forskjell på hva den enkelte evner. Mange av oss bør derfor 
plassere oss betydelig over snittbeløpet! 
Vi vil oppmuntre den enkelte giver som har mulighet til det, til 
hvert år å justere sitt giverbeløp i takt med pris - og lønnsvekst, 
slik at menighetens reelle inntekt opprettholdes. 

Hvor mye bør jeg gi?
Som menighet ønsker vi også å gi det som forventes av oss 
til Frikirkens misjonsarbeid. Det er et viktig bidrag for at andre 
mennesker skal bli kjent med Jesus. For 2014 er anbefalt beløp 
191 110 kr. Det regnes ut fra antall medlemmer med stemmer-
ett som hos oss er 145. Beløp pr. person blir da 1318,- kr pr. år, 
som pr. måned blir 110,- kr. 

Skulle du ønske det, kan du øremerke noe av ditt faste beløp til 
misjon, siden også misjonens utgifter løper gjennom hele året. 
(Se rubrikken på siste side). Kan dette beløpet komme i tillegg 
til det du nå gir fast, er selvfølgelig det veldig kjærkomment.

Jo flere som gir, jo lettere når vi målene vi setter oss

Det er viktig å være klar over at registrerte gaver til Frikirken i 
Halden kan trekkes fra på skatten. For 2014 kan hver skatte-
yter trekke fra inntil kr 16 800,- på selvangivelsen
(kr 33 600,- for ektefeller som begge er skatteytere). 
Fram til nå har beløpet vært 12 000 kr. 

Fradrag på skatten for gaver til menigheten
Som eksempel vil en gave på 16 800 kr til menigheten for 
deg bety en nettokostnad på 12 096 kr. Med 28 % skatt 
kan skattefordelen bli kr 4 704,- per giver per år 
(kr 9 408, - for ektepar). Gaven må være registrert for at 
du/dere skal oppnå fordelen.   

Faste givere er den absolutt sikreste og mest forutsigbare inntektskilden. De siste årene har antall faste givere sunket fra 70 til 
60. Målet er å snu denne trenden. Vi står sammen om oppdraget og jo flere som løfter i flokk, jo lettere når vi målet vi har satt 
oss. På den bakgrunn oppfordrer vi deg som ikke er fast giver til å vurdere å bli med på ordningen – en god ordning til beste både 
for deg og menigheten.

Skal vi med dagens 60 faste givere nå det budsjetterte beløpet på kr 869 500,
vil snittbeløpet pr. måned bli 1208,- kr (870,- kr etter skatt). 

Nye faste givere

Økte gaver

Med maksimalt beløp på 16 800 kr gir du etter skatt 12 096, - kr til menigheten. Noen er bevisst at de får noe av summen tilbake, 
mens andre tenker at de gir hele beløpet. Er du i den siste kategorien vil vi oppfordre deg til også å gi skattefordelen tilbake til 
menigheten.  

Hva med å gi skattefordelen tilbake til menigheten?


