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HUSKVARNA ALLIANSKYRKA 
har till uppgift att sprida evangelium i vårt 
närområde. Det sker på en mängd olika sätt 
och det kan ske enbart tack vare att det finns 
så många understödjare. Alla har möjlighet att 
stödja detta viktiga arbete. Av budgeten på 
nästan 2 Milj kronor är mer än 1,6 Milj kronor 
ideellt insamlade gåvor. Det är en förmån att 
få vara med i detta offrande. 
 
Att dela med sig av sina resurser är ett 
naturligt uttryck i kristen tro. Det utgivande 
livet är en livshållning som Jesus lär oss. Att ge 
är också ett uttryck för förvaltande av Guds 
skapelse och gåvor. Därför bor det en stor 
glädje i givandet. 
 
Pengar har en tendens att vilja styra över våra 
liv. Därför är det viktigt att lära sig styra över 
sin ekonomi och att inte låta sig styras av den. 
Den utan konkurrens bästa andliga övningen 
för att hantera sin ekonomi på ett sunt sätt är 
just givandet. 
 
Därför får vi ge! Hur mycket?  
Ledstjärnan ska vara: Glädje och Generositet 
Naturligtvis efter vars och ens förmåga. Det är 
det första och viktigaste att säga!  
 
Men varför inte göra som i Gamla 
testamentets tid eller i den tidiga kyrkans 
historia? Ge tionde av din inkomst till 
församlingen! Man gav 10% av sin inkomst till 
församlingen att förvalta. Detta är möjligt för 
de flesta, även om det är kännbart, vilket i sig 
är en viktig poäng.  



 
Om det är för mycket för någon kan 
man börja mer försiktigt och öka 
givandet successivt så att man inom 
några år har nått denna procent. 10% 
skall ändå inte ses som ett tak att sträcka 
sig mot, snarare som ett golv att stå på. 
När vi står på det golvet påminner vi oss 
om att allt är Guds och att vi är 
förvaltare av hans gåvor.  

 
Glädjen och välsignelsen av ett generöst 
givande är värt allt. Förvänta dig mycket 
av Gud, som har förmågan att ge allt vad 
vi behöver och mer därtill, så att vi kan 
ge i överflöd till varje gott ändamål, enligt 
Paulus. 
 
Du kan också studera dessa Bibeltexter 
som handlar om givande.  
Malaki 3:10, Markus 12:41-44,  
Lukas 12:22-34, 2 Kor 9,  
2 Tim 6:17-19 
 



OLIKA ALTERNATIV FÖR ATT STÖDJA  
HUSKVARNA ALLIANSKYRKA. 

 
 
1. GENOM INBETALNING  
 
Via församlingens Bankkonto: SEB 5145-100 1754,  
Bankgirokonto: 993-1460 eller Swish: 1234 182 424 

 
Märk betalningen med "Gåva till församlingen" 

 
 
2. GENOM KYRKOAVGIFT 
 
Kyrkoavgiften är 1 % av din deklarerade inkomst. Detta har inget med 
begravningsavgiften att göra. Den betalar alla. Väljer du att styra 
kyrkoavgiften tillfaller den Svenska Alliansmissionen det trossamfund 
som Huskvarna Allianskyrka samarbetar med.  50 % av kyrkoavgiften går 
till samfundets centrala kassa och 50 % tillfaller Huskvarna 
Alliansförsamling.  

 
Prata med vår kassör eller titta på nätet. www.alliansmissionen.se och 
klicka på ”Ge en gåva” och vidare ”Kyrkoavgift”. Mer information och 
anmälningsblanketter finns i kyrkan. 

 
Att ge kyrkoavgift är ett enkelt sätt att stödja din egen församlings och 
SAM:s gemensamma arbete. Beloppet som betalas till församlingarna 
står naturligtvis i proportion till antalet kyrkoavgiftsgivare, men 
inkomsten kan få stor betydelse för både små och stora församlingar. 

 
 
 

3. INSAMLING I GUDSTJÄNSTEN 
 
Varje söndag har du möjlighet att ge då givandet är en del av vår 
Gudstjänst.  

 
 



4. ANNONSERING I VÅRT PROGRAMBLAD 
 ELLER SPONSRING 
 
För dig som är företagare är det möjligt att köpa 
en annonsplats i vårt Programblad, som delas ut till 
alla hushåll i närheten av vår kyrka. 
För ett väl avgränsat projekt eller verksamhet är 
det också möjligt för ett företag att sponsra 
ekonomiskt. Mer information finns att få hos vår 
kassör. 
Detta är något för dig med eget företag eller som 
har en arbetsgivare som vill annonsera eller 
sponsra. 
 
 
5. ATT GE AKTIER 
 
Om du vill ge en aktiepost som gåva till 
församlingen, kan det vara en viktig information att 
församlingen är en ideell förening, och som sådan 
inte vinstbeskattas när posten avyttras. Detta går 
att sätt in på ett VP (Värde Papper) konto. Mer 
information och den blankett som skall användas 
finns i kyrkan. Du kan också få mer information av 
vår kassör. 
  
 
6. ATT GE UTDELNING FRÅN NOTERADE 
  AKTIER 
 
Utdelning på noterade aktier till ideella ändamål är 
skattebefriade. Det som skulle ha varit 100 kr blir 
t.ex. 143 kr. Måste meddelas VPC (Värde Pappers 
Centralen). Blanketter och information finns i 
kyrkan. 

 
 
 

 



 
7. TESTAMENTE – DITT LIVS GÅVA 
 
Alla vill vi att det vi har samlat på oss under livet 
skall bli till glädje och välsignelse för andra. 
Genom att skriva sitt testamente bestämmer 
man själv vem som skall ärva det man äger. Detta 
kan bli ditt livs gåva. Du är med och påverkar 
även efter ett avslutat liv. Det kan kännas olustigt 
att förbereda sin egen död på detta sätt, även 
om många kan tala om en lättnad när man 
bestämt sig och klarat av detaljer som skrivandet 
av ett testamente innebär. 
 
Det finns många skäl att upprätta ett testamente. 
Om du vill att dina tillgångar skall fördelas på 
annat sätt än vad ärvdabalkens regler föreskriver, 
måste du tala om detta i ett testamente. Saknas 
arvingar och testamente, tillfaller arvet 
automatiskt den statliga Allmänna Arvsfonden.  
Du går miste om möjligheten och glädjen att själv 
styra vem som skall få del av ditt livs gåva. 
 
För mer information om 
att upprätta testamentet 
får du gärna tala med 
församlingens kassör, 
ordförande eller 
församlingens pastor. 
  



 
8. GENOM AUTOMATISK ÖVERFÖRING 
 
Som sagt är ett regelbundet givande viktigt. Ett smidigt sätt är autogiro. 
Klipp bort nedanstående del och lämna till din bank. Du kan också 
anmäla autogiro på din banks hemsida. 

 

……………………..avskilj nedanstående del och lämna till ditt bankkontor………………………… 
Jag vill ge regelbundet varje månad genom att _________ kronor 
överförs från mitt konto______________________ till  
Huskvarna Allianskyrka, Ebbesvägen 9, 56139 Huskvarna,  
SEB 5145- 100 1754 

 
Undertecknad medger härmed att uttag görs från mitt konto på 
begäran av mig och för överföring till ovan angivna konto. Beloppet tas 
ut den sista i varje månad. Uppdraget gäller tills det skriftligen återkallas 
eller ändras 

 
________________________________________________________ 
Underskrift    Ort och datum 
 
_______________________________________________________ 
Namnförtydligande   Personnummer 
 
Överföringen kommer att ske om det finns teckning på ditt konto. Du kan också 
göra en egen anmälan om automatisk överföring på din banks Internetkontor.  
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