
BLI GÖTEBORGSSTÖDJARE
– OCH HJÄLP OSS ATT SPRIDA HOPP

Vi behöver din hjälp för att långsiktigt kunna förändra tillvaron för människor som lever i utsatthet. Med ditt 
stöd kan vi bland annat hjälpa ensamstående mammor att sätta mat på bordet, ge hemlösa tak över huvudet och 
erbjuda barn som annars inte hade fått chansen att åka på sommarläger. Tillsammans skapar vi hopp för människor 
som lever alldeles i din närhet, men ändå i en helt annan verklighet.

Gör skillnad och bli Göteborgsstödjare redan idag! Gå in på www.stadsmisisonen.org/satt-att-ge eller fyll i blan-
ketten nedan.

JAG VILL BLI MÅNADSGIVARE TILL GÖTEBORGS STADSMISSION

Banklönekonto

Personkonto

Plusgirokonto

Clearingnr Nummer på checkkonto
eller bankbokslöst konto

Bankens namn

Jag bidrar med

 300 kr/mån    200 kr/mån    100 kr/mån

 Annat belopp....................... (minst 50 kr/mån)

Personnummer

Efternamn   Förnamn

Gatuadress

Postnummer   Postadress

Tel. bostad   Tel. arbete

Mobilnr   E-post

Namnteckning  Ort/Datum

Betalningsmottagare: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
Medgivandet omfattar endast betalning avseende:
Göteborgs Stadsmission

Jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto 
för överföring till Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. 
Uttag får göras den sista bankdagen i varje månad.

Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på 
kontot på betalningsdagen.

Göteborgs Stadsmission svarar för betalningarnas riktighet och 
återbetalar på min begäran det som på grund av misstag eller 
annan felorsak kan ha överförts från mitt konto.

Detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag 
underrättat Göteborgs Stadsmission, vilket ska ske senast de 
10:e i aktuell månad.

Jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras
i Göteborgs Stadsmissions givarregister och att de kommer att 
lämnas till Bank- och Plusgirot för månadsvis automatisk drag-
ning av det av mig angivna gåvobeloppet.

Fyll i blanketten, vik och tejpa ihop sidan och skicka in den till oss. 



Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Stadsmissionen

SVARSPOST

20004934

414 20 Göteborg

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot.


