
Bär EFS mission
Bli Missionsbärare!
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Villkor för autogiro
Medgivande
Jag går med på att EFS får göra ut-
tag från mitt angivna bankkonto för 
överföring av min gåva via autogiro. 
Redovisning av uttag får jag på mina 
kontoutdrag från banken. Medgivan-
det gäller också om jag får ett annat 
kontonummer eller byter bank.

Täckning
Jag ska se till att det finns pengar 
på kontot för att överföringen ska 
kunna göras (vanligtvis den 28:e varje 
månad).

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall god-
känna att mitt konto kan användas för 
autogiro.

Stopp av uttag
Jag kan enkelt stoppa ett enskilt 
uttag genom att kontakta EFS senast 
två bankdagar före förfallodagen.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Om 
jag vill återkalla ett medgivande gör 
jag det genom att kontakta banken 
eller EFS. Medgivandet upphör senast 
fem dagar efter attt baken eller EFS 
fått min återkallelse.

Rätten att sambearbeta  
adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i 
uppgift att sköta autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför 
att uppgifter ur bankens register om 
kontots adress får sambearbetas med 
Bankgirocentralens uppgifter till ett 
adressregister.

För att EFS understödjare ska kunna få 
värdefull information, till exempel genom 
tidningen Budbäraren, sparar vi de person-
uppgifter som givaren själv lämnar till oss. 
Du kan när som helst begära att få tillgång 
till de uppgifter om dig som finns hos EFS. 
EFS lämnar aldrig ut uppgifter ur adressre-
gistret till någon utanför organisationen.
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Vår kallelse är att gå ut i hela världen med de goda 
nyheterna om Jesus Kristus i ord och handling. Du 
kan nu bli Missionsbärare och därmed en del av det 
stora uppdraget. Bär EFS mission i daglig bön och i 
regelbundet givande. Då bidrar du till att tusentals 
människor får möta evangeliet varje vecka! 

EFS mission verkar i det vardagliga, bland vanliga 
människor – sådan som du och jag – genom 
bland annat: 

• Levande förkunnelse och evangelisation 
– från Sat-7:s högteknologi till Indiens 
byevangelister.

• Utbildningar för barn och vuxna  
– från döva barn i Eritrea till teologisk 
grund utbildning i Tanzania.

• Diakonalt arbete bland de mesta utsatta 
– från Addis Abebas gatubarn till Syriens 
flyktingar.

• Församlingsutveckling  
– från nyplanteringar till ”Nya sätt att vara 
kyrka” i traditionella församlingar.

Vår långa erfarenhet och goda relationer till lokala 
kyrkor och organisationer borgar för kvalitet, 
långsiktighet samt verklighetsförankring. Med 
över 160 år av mission bakom oss – både i Sverige 
och internationellt – vill vi vara lyhörda för Guds 
kallelse idag. Du missar väl inte Guds kallelse? 
Bär EFS mission – bli Missionsbärare!

EFS behöver dig!
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■ Ja, jag vill bli Missionsbärare!✘

Anmäl dig via talongen eller på
efs.nu/missionsbarare

Jag vill i första hand att min gåva går till:

 EFS mission, inklusive evangelisation,  
diakoni och utbildning

 Evangelisation

 Diakonala insatser

 Utbildningsverksamhet

Jag vill varje månad ge:

Genom EFS autogiro skall EFS riks dra här angivet belopp den 28:e varje månad.

Genom min namnteckning bekräftar jag att jag har tagit del av de allmänna villkoren 
(se baksidan) för betalning via autogiro.

MITT PERSONNUMMER:

CLEARINGNUMMER:

BANKENS NAMN:

BANK-/PERSONKONTO:

ORT & DATUM: NAMNTECKNING:

Personkonto anges med clearingnummer 3300. 
Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000. 
Av Föreningssparbankens femsiffriga clearingnummer anges de fyra första.

Riv av talongen och skicka den portofritt till EFS rikskansli

Som Missionsbärare:
• ger du valfritt belopp  

månadsvis
• ber regelbundet för  

missionen (gärna dagligen)
Du får: 
• Tio nummer av tidningen 

Budbäraren per år (för nya 
prenumeranter)

• Bönemejl varje månad
• Nyhetsmejl varje kvartal
• Tackgåva lagom till jul
• Förmånliga erbjudanden 

om resor till våra missions-
länder

”Tidigare satt jag bara 
i tältet dagarna i ända. 
Nu har jag ett jobb som 
gör livet bättre för andra 
flyktingar”
Alia Faisal som jobbar i ett av 
bagerierna som EFS stöder i 
tältlägret Shariya

UPPRÄKNING ENLIGT KPI

Jag accepterar att mitt månadsgivande räknas upp enligt konsumentprisindex.  
Uppräkningen sker i januari varje år och ökningen avrundas till hela kronor.


