
 
 

KONTINGENT OG REGISTRERING  
 

 

 

 

 

 

 

Til foreldre/foresatte i søndagsskolen og alfa 
 

Frivillig kontingent for skoleåret 2018/2019 er kr 100,-. Er det flere søsken er 

kontingenten kr 50,- fra nr. 2 i søskenflokken.  

 

Alle som vil kan delta på søndagsskolen, uavhengig av om de har betalt 

kontingent eller ikke. Kontingenten er frivillig og hjelper oss til å drive 

søndagsskolen. For hvert barn som betaler får vi ca tre ganger så mye tilbake i 

Frifond-støtte.  

 

Vi ønsker å registrere alle barna som er med i søndagsskolen, fyll ut 

skjemaet på neste side og lever til oss!  

 

Kontingenten kan betales på en av følgende måter:  

 

1. Overfør beløpet via nettbank til søndagsskolen konto: 3000.33.33562. 

Merk overføringen med «Kontingent + fullt navn på barna det gjelder» 

2. VIPPS til 89609 (Porsgrunn Misjonskirke). Merk med «Kontingent 

søndagsskolen + fullt navn på barna det gjelder» 

 

Det er VIKTIG at kontingenten merkes riktig!  

 
 

Hilsen lederne i Søndagsskolen ☺ 
 

Har du spørsmål?  

Gjelder det registrering/kontingent kontakt Stine S. Risanger 977 78 712 eller stine@pmk.no 

Generelt om søndagsskolen kontakt Tove Edvardsen 907 82 741 

 

 

mailto:stine@pmk.no


 

Registrering for søndagsskolen 

Barnets navn: Født:  

  

  

  

(hvis du trenger plass til flere barn kan du skrive det på baksiden av arket) 
 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Postnr. og sted:___________________________________________________________ 

Foreldre/foresatte:_________________________________________________________ 

Mobil-nummer foreldre/foresatte:_____________________________________________ 

Mail foreldre/foresatte:_____________________________________________________ 

Er det noe spesielt vi bør vite om barnet ditt, så gi oss gjerne beskjed!  

 

 

Ved å fylle ut dette skjemaet godtar du at Porsgrunn Misjonskirke lagrer dine personopplysninger og at kirken 

og deres ansatte og ledere kan kontakte deg. Vi gir ikke disse opplysningene videre til tredjeparter og de er 

lagret på et sikkert område. Informasjonen blir oppbevart så lenge vi ser det nødvendig. Du kan når som helst 

kontakte oss og be oss slette informasjonen vi har om deg og ditt barn.  

 

      

       Jeg/vi godtar at bilder og film av barnet/barna kan brukes på nettside, i kirken mm.  

       

      Jeg/vi godtar ikke at bilder og film av barnet/barna kan brukes på nettside, i kirken mm.  

 

Underskrift av foreldre/foresatte: 

 

________________________________________________________________________  

Skjemaet leveres inn snarest. Du kan eventuelt ta bilde av skjemaet 

og sende det til Stine: 977 78 712 eller stine@pmk.no  
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