
 

 

Fast givertjeneste 

  
 Nå kan du bli fast giver til Norges Samemisjon.  
 Gaven går til vårt arbeid i Norge og på Kola. 

 Dersom du oppgir ditt fødselsnummer kan du få skattefradrag for gavene du gir 

til Norges Samemisjon. 

 Ved å bruke AvtaleGiro trekkes beløpet direkte fra din konto. Da reduseres 

våre administrasjonskostnader, og mer av pengene kan gå direkte til 

prosjektene.  

 Du kan selv velge beløp, og om du ønsker å gi per måned eller per kvartal. Du 

kan også krysse av hvilken dag i måneden du ønsker å bli trukket.  
  

 

KORT OM SAMEMISJONEN 
Formålet for Norges Samemisjon er å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. 
Samemisjonen ser det også som sin oppgave å støtte samisk språk og kristen kulturarv. 
Samemisjonen står i et evangelisk, diakonalt og kulturelt arbeid blant samene i Norge og på Kola. 

 
Hovedkontor: 
Postadresse: NORGES SAMEMISJON, Postboks 316, 9254 Tromsø www.samemisjonen.no 
Tlf. 47476161 E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no Konto: Bankgiro 3000.15.18530 

     
 

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 500,- per trekkmåned, for å ta høyde for 

eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        automatisk betaling av faste regninger 

JA TAKK! Jeg ønsker å betale med  

AvtaleGiro    Giro tilsendt i posten 

 

Mottaker   Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 

Norges Samemisjon 3000 15 18530 Kr. …...…………… 
 

Jeg ønsker å betale:  den 15. i hver måned     den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato) 

Jeg ønsker å betale:  Kr 200,-     Annet beløp Kr ……….. 

 
Belast mitt konto nr. …………………………………………… 
 

KID-nr. …………………………………………………….. 
            (KID-nummeret fylles ut av Norges Samemisjon) 

Navn: ……………………………………………………….….. 

Adresse: …………………………………………………….…. 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

Sted/ dato: …………………………….. Underskrift: .……………………………………………. 

 

Klipp ut og send til: Norges Samemisjon, Postboks 316, 9254 Tromsø 

 Jeg ønsker ikke å motta 
varsel i forkant av betalingen 
 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 

inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 500,- per trekkmåned 

http://www.samemisjonen.no/
mailto:hovedkontoret@samemisjonen.no

