Information om avgiften
2021 är avgiften för vår verksamhet 400 kronor per person och kalenderår. I denna avgift ingår en medlemsavgift på
10 kronor och en verksamhetsavgift på 390 kronor. I detta ingår valfritt antal aktiviteter inom AbraUng! Du är alltså
välkommen att delta i hur många aktiviteter som du vill. Medlemsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva
AbraUng-aktiviteter och innebär dessutom i förlängningen att våra deltagare är försäkrade när de är i kyrkan.
Abrahamsbergskyrkans ungdom är en ideell förening vars verksamhet är möjlig genom medlemsavgifter,
verksamhetsavgifter, arrangemangsavgifter, bidrag baserade på antalet betalande medlemmar, gåvor samt ideella insatser.
Samtidigt som vi understryker vikten av att medlems- och verksamhetsavgiften betalas vill vi inte att någon ska
utestängas från vår verksamhet på grund av kostnader. Ta därför kontakt med ledare om ni upplever att kostnaden är svår.
Avgiften betalas in till plusgiro 35 25 64-9 eller via Swish 123 628 22 06.
Skriv deltagarens för- och efternamn samt födelsedatum.*
Exempel: Barn Föräldrasson, 080627
Medlemsavgiften måste betalas in det år den avser, den kan alltså inte betalas in i förskott eller i efterskott. Om du som
läser det här inte betalar själv, se till att den som gör det får informationen direkt.
Har du några frågor om medlemsavgiften så är du välkommen att kontakta AbraUngs ordförande,
abraung@abrahamsbergskyrkan.se
* Vill du av någon anledning inte skriva födelsedatum så skriv istället aktivitet.

Information om avgiften
2021 är avgiften för vår verksamhet 400 kronor per person och kalenderår. I denna avgift ingår en medlemsavgift på
10 kronor och en verksamhetsavgift på 390 kronor. I detta ingår valfritt antal aktiviteter inom AbraUng! Du är alltså
välkommen att delta i hur många aktiviteter som du vill. Medlemsavgiften är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva
AbraUng-aktiviteter och innebär dessutom i förlängningen att våra deltagare är försäkrade när de är i kyrkan.
Abrahamsbergskyrkans ungdom är en ideell förening vars verksamhet är möjlig genom medlemsavgifter,
verksamhetsavgifter, arrangemangsavgifter, bidrag baserade på antalet betalande medlemmar, gåvor samt ideella insatser.
Samtidigt som vi understryker vikten av att medlems- och verksamhetsavgiften betalas vill vi inte att någon ska
utestängas från vår verksamhet på grund av kostnader. Ta därför kontakt med ledare om ni upplever att kostnaden är svår.
Avgiften betalas in till plusgiro 35 25 64-9 eller via Swish 123 628 22 06.
Skriv deltagarens för- och efternamn samt födelsedatum.*
Exempel: Barn Föräldrasson, 080627
Medlemsavgiften måste betalas in det år den avser, den kan alltså inte betalas in i förskott eller i efterskott. Om du som
läser det här inte betalar själv, se till att den som gör det får informationen direkt.
Har du några frågor om medlemsavgiften så är du välkommen att kontakta AbraUngs ordförande,
abraung@abrahamsbergskyrkan.se
* Vill du av någon anledning inte skriva födelsedatum så skriv istället aktivitet.

