Registreringsskjema for misjonær / prosjektarbeider
DATO FOR SKJEMA:

Etternavn:

Kvinne:

Fornavn / mellomnavn:

Mann:

Personnummer:

(11 siffer)

Bostedskommune Norge:

Statsborgerskap:

Postadresse Norge:

Norsk:

Postnr./sted:

EU:
Annet:

Land og region for tjenesten:
Evt annet land for bosted:
Postadresse i tjenestelandet ved
utestasjonering:

Er det ok å sende
post i forhold til
sikkerhet?

Pendlermisjonær med bosted i Norge
(kryss av)
E post adresse 1:

Skype adresse

E post adresse 2:
Mobil telefon:
Annen telefon:
Egen telefon i tjenesteland:
Fødselsdato:

Ektefelles for- og etternavn:
Ektefelles statsborgerskap:
For- og etternavn:

Fødselsdato:

BARN 1:
BARN 2:
BARN 3:
BARN 4:
Pårørende i Norge:
Slektsforhold:

Navn:

Telefon:

Planlagt utreise dato:
Beregnet periode ute (ant. år):
Beregnet endelig dato hjem:

Fyll inn resten på
side 2 og undertegn!

Side 2
Gjenta for- og etternavn:

Misjonær/prosjektarb.

Medlem i pinsemenighet (navn):
-- Telefon:

Arbeidsgiver for lønn ute:
Postadresse:
Daglig leder:

-- Telefon:

Kasserer/regnskapsfører:

-- Telefon:

E-post:
Organisasjonsnummer:

Utsendermenighet:
Postadresse:
Post nr. / sted:
Organisasjonsnummer:
Konto nr.:
Kontaktperson:
Kontaktpersonens tlf/e-post::
NAVN:

STØTTESPILLERE

Poststed:

Støttemenigheter og/eller
organisasjon, stiftelse:
Tjenestens innhold (kryss av):
Bistand

Diakoni

Evangeliserende
Spesifiser:

Ledertrening

Samarbeidspartner i landet:
Lokal partner (kirke/NGO):
Lokal kontaktperson:
Tidl. tjeneste (land/periode):
Jeg samtykker til at Pinsebevegelsen:

* sender inntil 12 nyhetsmail i året
* lagrer opplysningene som jeg har oppgitt her

* sender relevant informasjon til meg pr e-post
* deler navn og e-post adresse med Korsets Seier slik at jeg får
gratis e-utgave av avisen
Jeg er utdannet helsefagarbeider og samtykker til at mitt navn og tjenesteland kan publiseres på
Sykepleiernes misjonsring (SMR) sitt bønnekort. Det legges ved et av medlemsbladene. SMR Har 750
medlemmer og 30 grupper som er med i forbønnstjenesten.
Jeg er utdannet og/eller jobber som lærer og samtykker til at mitt navn og adresse deles med Lærernes
Misjonsforbund (LMF). Jeg får misjonærmedlemskap i LMF mens jeg er ute i tjeneste og mottar
magasinet "Misjonsnytt" vederlagsfritt denne perioden.
Underskrift
(begge ektefeller dersom info om ektefelle
er oppgitt):

Pinsebevegelsen oppbevarer opplysningene som er oppgitt her for at vi skal kunne ivareta misjonæren og vedkommendes
familie på best mulig måte. Det er frivillig å fylle ut skjemaet. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre samtykke
er gitt. Du har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av opplysningene. Henvendelser gjøres til post@pinsebevegelsen.no
eller Pinsebevegelsen v/int.avd., PB 7007 St.Olavsplass, 0130 Oslo. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

