
Bergaortens Missionsförsamling är moder-
församling för församlingsplanteringen 
Tro & Tvivel med Mia Martinsson som 
anställd.  

Equmeniakyrkan har beviljat ekonomiskt stöd 
till projektet under fem års tid (från hösten 
2017), som ska täcka lön, resor och diverse 
andra omkostnader. 

Som moderförsamling är vi med och stöttar 
arbetet med våra förböner, och utöver detta 
vill vi förstås även bidra ekonomiskt. Detta 
gör vi genom att skapa ett anonymt bärarlag, 
där den som vill kan vara med och ge en 
regelbunden gåva genom församlingen. På 
så sätt belastas inte församlingens övriga 
ekonomi och gåvornas storlek anpassas efter 
vår förmåga. Pengarna samlas på 
församlingens konto och kan användas till att 
ersätta omkostnader mot kvitto. 

De gåvor vi som församling stöttar med blir 
ett tillskott till arbetet vilket kan möjliggöra 
fler satsningar och ett långsiktigt arbete. Som 

exempel anordnas 
event med mer eller 
mindre kända artister 
som inte har en 
uttalad tro, där de 
förutom att musicera 
också deltar i ett
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Bankgiro: 5416-7846 
Bankkonto: 81695, 303 736 042 1 
Märk din gåva med ”Tro & Tvivel”

”Tro & Tvivel är en nätverkskyrka för folk som 
av olika anledningar söker ett annat forum 
för samtal om tro, än den traditionella 
kyrkan. En dialog om Tro & Tvivel.

samtal. Det är artisten som ställer frågorna 
och bollar dem med Tro & Tvivel-teamet inför 
publik. Dessa event har slagit väldigt väl ut 
och gåvorna kommer bland annat ge 
förutsättning att fortsätta det arbetet. 

Du blir med i det anonyma bärarlaget genom 
att göra en regelbunden överföring till 
församlingens konto, märkt ”Tro & Tvivel” (om 
du själv vill kan du ge dig till känna för 
kassören men inga namn eller löften om 
summor eller tidsperioder behövs). Det går 
även att ge sporadiska gåvor på detta vis. 

Tillsammans bär vi vår församlingsplantering 
— tack för att du är med!
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