RETNINGSLINJER FOR UTTAK/SALG AV EVANGELISERINGSMATERIELL
I GodtNytt ønsker vi at mennesker skal nås med evangeliet og at økonomi ikke skal være til hinder for
hverken våre medlemmer eller samarbeidende menigheter til å evangelisere.
På den andre siden representerer materiellet en verdi som skal benyttes til evangelisering,
fremskaffing av nytt materiell og til trykking av dette. Vi er derfor avhengig av en bærekraftig
forvalting. Når GodtNytt sponser materiell i en oppstartsfase eller ved lengre aksjon, må det være et
mål å redusere denne over tid og at sponsingen opphører etter 3-5 år.
Dette er nødvendig slik at vi kan engasjere oss på nye steder i landet vårt.
Våre hovedtanker for uttak/salg er:
A. Medlemmer blir orientert om summen de tar ut til egen evangelisering, blir oppfordret til å
betale, men ikke noe krav. (Det blir feil for enkeltmedlemmer å ta ut gratis for en gruppe)
B. Personer som ikke er medlem må betale for uttak
C. Ved kirkepresentasjoner tilbys fremmøtte ett testamente og ett magasin for personlig
evangelisering
D. Ved presentasjon med kollekt i menigheter tilbys en viss mengde av vårt materiell
vederlagsfritt.
E. Menigheter som ønsker vårt materiell uten avtalt presentasjon må betale for uttak
F. Ved fellesaksjoner dekker GodtNytt utgiftene til testamenter og magasin, men ser det som
naturlig at vi får presentere i menigheten og gjerne ta opp en gave.
G. Ved vedvarende aksjoner må den økonomiske siden avklares i hvert enkelt tilfelle.

Materiell levert til:_______________________________________Dato, __________
------- blått testamente kr.15,kr.
-------”levende vann” kr.20,kr.
------- HÅP magasin kr.10,kr.
------- GNIST magasin kr.10,kr.
------- Markus ev. kr.5,- (3,- over 50)
kr.
------- Da Gud grep inn kr.30,-(20,- over 30) kr.
------- Hope kr.10,kr.
Porto
kr.
SUM UTTAK
Betaling innen 14 dager.
Benytt konto: 3000.40.12573 Eller vipps: 564262 merkes materiell
Må Gud gi visdom og beskyttelse under evangeliseringen.
Guds Ord skaper hva det nevner. Fred og frelse.
Vennlig hilsen
Arne Topland, daglig leder

