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Bibeln på ett språk du förstår
når ditt huvud, men på ditt
modersmål når den ditt ...

Kontakt:

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 Uppsala
Telefon: 018-18 63 31
E-post: info@bibeln.se

Tänk om
Bibeln bara
fanns på
norska?

Varför bli bibelgivare?
Nu slutför vi 100 översättningar av
hela Bibeln inom United Bible Societies
som består av 146 bibelsällskap.

Bibelns budskap kan faktiskt rädda liv. En människa
som saknar mål och mening tappar lätt livslust och hopp.
Bibelns budskap kan ge nytt livsinnehåll och tilltro.
Ytterligare 350 bibelöversättningar är
på gång!

Vårt mål är att göra Bibeln känd och använd. Var och en
ska kunna läsa Bibeln på sitt språk.
Vill du bidra till att fler ska kunna läsa
Bibeln på sitt eget språk?

Vi har ett gemensamt uppdrag att översätta Bibeln och
uppmuntra bibelbruk, i Sverige och i världen!
Bli bibelgivare du också!
Det enklaste sättet att ge
regelbundet är via autogiro.
Anmäla dig via talongen! Tack!

Ett givande via autogiro är det bästa sättet att hålla
låga adminsitrationskostnader, och då kan vi förmedla
desto mer till bibelprojekten. Du får vår tidning BIBEL
fyra gånger om året med bibelkuriosa och inspiration.

Tack!
översättningar
på 1 000 dagar!

100 bibel-

Villkor för autogiro
MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska
Bibelsällskapet får göra uttag
från angivet bankkonto för
överföring av den gåva jag
bestämt att de ska få via autogiro. Redovisningen av uttag
får jag på mina kotoutdrag från
banken. Medgivandet gäller
även vid byte av kontonummer
eller bank.
TÄCKNING
Jag ska se till att det finns
pengar på mitt konto för att
överföringen ska kunna göras i
slutet av varje månad.
BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken ska
godkänna att mitt konto kan
användas för autogiro.
STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa enskilt uttag
genom att kontakta Bibelsällskapet senast två dagar före
förfallodagen.
ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tillsvidare.
Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom
att kontakta banken eller
Bibelsällskapet. Medgivandet
upphör senast fem dagar efter
att banken/Bibelsällskapet har
fått min återkallelse.
RÄTTEN ATT SAMBEARBETA
ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i
uppdrag att sköta autogirotutinen för bankens räkning. Jag
medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots
adress får sambearbetas med
Bankgirocentralens till ett
register för detta ändamål.
För att Bibelsällskapets
understödjare ska kunna få
värdefull information sparar vi
de personuppgifter som givaren
själv lämnar till oss.

Frågor:
018-18 63 30
info@bibeln.se

Bibelgåvan

Jag vill ge en regelbunden bibelgåva!

500 kr

50 kr (minimibelopp)

300 kr

Ja, jag vill bli bibelgivare och månatligen stödja Svenska
Bibelsällskapets arbete via autogiro med:

100 kr

.............. kr/månad.

Beloppet dras den sista vardagen i varje månad från det konto du anger nedan.

POSTORT

PERSONKONTO

KONTONUMMER

Handelsbaknens clearingnummer kan anges med 6000. Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer
anges de fyra första siffrorna. Personkonto anges med clearingnummer 3300 och är redan ifyllt!

CLEARINGNUMMER

Bankkonto

BANK OCH ORT

Svenska Bibelsällskapet

BETALNINGSMOTTAGARE

eller personkonto
3300

CLEARINGNUMMER

Nordea

BANK

Svenska Bibelsällskapet

BETALNINGSMOTTAGARE

NAMN
ADRESS

POSTNUMMER

TELEFON DAGTID

PERSONNUMMER

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT

Autogiroblad 2013

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och godkänner dem genom min
underskrift. Mina uppgifter behandlas konfidentiellt av Bibelsällskapet.

Sänds till:

Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 UPPSALA

