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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan 
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland 
enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling 
och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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S:t Johannes ev-luth. församling Tidskriften Bibel och bekännelse

(frivillig summa)

5005

Bibel och bekännelse, Finlandsupplaga

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling ger i samråd med Lutherska 
bekännelsekyrkan i Sverige och Norge ut en ”Finlandsupplaga” av 
tidningen Bibel och bekännelse. Den utkommer fyra gånger per år. 
Tidningen sänds till alla som meddelat intresse eller sänt bidrag. Ett antal 
tidningar sänds till bibliotek och äldreboenden.

Vi har ingen fastställd prenumerationsavgift utan den som önskar kan 
med detta inbetalningskort betala en frivillig prenumerationsavgift. 

Efter att den tryckta tidningen utsänts läggs en pdf-version ut på 
församlingens webbplats sanktjohannes.info. Den som önskar kan få 
e-postmeddelande när pdf-utgåvan har publicerats i stället för att få 
papperstidning. 

OBS! För ny prenumeration: ange namn och adress som meddelande 
och stryk referensnumret. Tidigare prenumeranter: använd 
referensnummer 5005.

Om du vill stöda gratisspridning eller församlingens verksamhet i övrigt, 
använd ett annat kontonummer: FI46 3131 1002 2560 83. Du kan också 
använda MobilePay nr 18161. För detta gäller följande tillstånd:

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling r f har 14.05.2019 (RA/2019/430) beviljats tillstånd av 
polisinrättningen i Österbotten att under tiden 01.07.2019–30.6.2024 anordna insamling inom 
Österbottens polisinrättnings område för 1) avlöning av två pastorer på deltid, 2) hyror för 
samlingsutrymmen, 3) litteraturmission och 4) stöd till mission i Bulgarien, vid behov även för 
diakoni. Insamlade medel används kontinuerligt under insamlingstiden.
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