Økonomien i Kristent
Center
Praktisk information om
tiende og gaver

Gud elsker en glad giver:
Gud elsker når vi giver og der står en lille historie om
en enke Mark 12:44. Det er ikke beløbet i sig selv som
tæller, men hjertet bag. Hun elskede Gud og vidste at
han ville velsigne hende og hun gav hvad hun havde.
Gud ser ind i dit hjerte. Så giv med hjertet.

Tiende eller 10 % :
Tiende bliver givet til Guds hus, den lokale menighed.
Mal3:10
Abraham gav tiende af alt han havde og det samme
gjorde Jesus
1. mos. 14:20, ord. 1:9-10 og Luk 11:42
Tiende tilhøre faktisk Gud, se Mal 3:8 Så når vi giver
tiende så giver vi faktisk kun det tilbage som allerede
tilhøre Herren .
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Der kan opnås et fradrag, hvis du trækker din gave fra
på selvangivelsen. Det betyder at du kan give mere
uden at mærke det. Det kræver at du får et giver nummer som sammen med dit cpr.nr. og beløbet du har
indbetalt i løbet af et år, bliver sendt ind til skattevæsenet en gang om året.
Du får et giver nummer ved at henvende dig til vores
kasserer. (se bagsiden)
Du har to muligheder for at opnå fradrag:
A. Du kan uden forpligtelse opnå fradrag for op til
15.000kr årligt
B. Du kan fratrække en del din skattepligtige indkomst ved at tegne en forpligtigelseserklæring, der
gælder i 10 år.
Du kan bruge begge muligheder samtidig.

Kirken modtager ikke støtte fra det offentlige, og betaler selv alle udgifter til præst, husleje, varme m.m. Vi
giver 20 % til mission og vil meget gerne at denne
procentsats skal stige. Vi vil gerne give så meget som
muligt til at nå mennesker med de gode nyheder om
Jesus som deres frelser. Det kan vi kun gøre hvis menigheden bidrager dertil.
En gang om året bliver regnskabet gennemgået til et
menighedsmøde.

Ønsker du at støtte menigheden
modtager vi din gave med tak, om
den enten er i kontanter eller indsat
på kirkens konto 3733-5310082688
Mobil Pay +45 30 72 37 45
Ved henvendelse til menighedens
kasserer kan du få alle oplysninger
om skattefradrag m.m.
Mail : kc@kristentcenter.dk

Gaver:
Vi tror på tiende og gaver, Ud fra Matt 20 tror vi at det
er Gud som er giveren og vi er forvaltere af det som
Gud giver os.
Gaver er det som vi giver ud over tiende, gaver kan
gives til mennesker som har behov for det, organisationer som spreder evangeliet rundt om i verden og
selvfølgelig også til din lokale kirke.
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