
MinSide – Kom i gang 
Gå til denne adressen: minside.stefanus.no 

Da får du opp dette bildet: 

 

Her kan du registrere deg som bruker på «Min side» eller logge inn (dersom du allerede er registrert 

som bruker), men også melde deg som ny giver eller gi en gave umiddelbart. 

 

Opprett Min side 
Givere som er registrert med mobilnummer i Stefanusalliansen giversystem, kan trykke på «Opprett 

Min Side» - da kommer du hit: 

 

 

https://minside.stefanus.no/


Skriv inn ditt mobilnummer og trykk «Opprett Min Side-Bruker». 

Da får du denne meldingen: 

 

Gjør som du får beskjed om og skriv inn telefonnummer (brukernavn) og tilsendt passord her, og 

trykk på «Logg inn»: 

 

Hvis alt går bra skal du da komme hit (men med ditt navn og ID-nr oppe til høyre): 

 

Her kan du utforske «Personalia» og redigere informasjonen om nødvendig (f.eks. legge inn 

personnummer) eller du kan endre passordet til noe du lettere vil huske. 

 

Avtaler 
Under «Avtaler» kan du se ev. fastgiveravtale, legge til, endre beløp og ev. stoppe fastgiveravtaler 

inkl. opprette avtalegiro.  

Endre beløp 
Hvis du vil endre beløp på en eksisterende avtale, kan du gjøre det her: 

 



Hvis du velger «Endre beløp» får du opp denne dialogen: 

 

der du både kan endre beløp og antall terminer. 

Dersom du har avtalegiro og øker terminbeløpet bør du sjekke at maksbeløpet i nettbanken er stort 

nok til å takle det nye terminbeløpet. 

AvtaleGiro 
Dersom du allerede har en fastgiveravtale via tilsendt giro, kan du opprette avtalegiro her: 

 

Da blir du ledet inn hit for å 

oppgi kontonummer og 

maksgrense: 

 



Når du forsetter da, blir du 

bedt om å signere med 

BankID eller BankID på mobil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement 
Ved å velge underpunktet «Abonnement» under «Avtaler» kan du se hvilke abonnementer du har 

(samt starte/stoppe abonnement). 

 

 

 

Økonomi 
Under «Økonomi» kan du se hva du har gitt/innbetalt tidligere (gruppert på år) og se eventuelle 

skatteinnberetninger. 

Logg ut for å komme tilbake til forsiden. 

  



Gi en gave 
På forsiden kan du gi en enkeltgave via Visa- eller Mastercard. Hvis du trykker på «Gi en gave!», 

kommer du hit:  

 

Hvis du taster inn ditt telefonnummer og trykker «Søk» vil det bli gjort katalogoppslag og navnet som 

mobilnummeret er registrert på, vil komme fram. 

Du må velge beløp, og trykke «Betal». Da vil du komme til et bilde for å velge type betalingskort eller 

Vipps, og deretter et bilde for å oppgi kortinformasjon eller telefonnummer og bekrefte betaling: 

Du kan bli bedt om å bekrefte kortbetalingen 

med Bank-ID eller på annen måte som din 

kortutsteder benytter. 

Dersom du betaler med Vipps, blir du bedt om å 

bekrefte betalingen i Vipps-appen. 



Ny giver 
Dersom du ikke er registrert som bruker (og ikke har en fastgiveravtale fra før), kan du melde deg 

som fastgiver her, ved å skrive inn minst navn, postnummer og mobilnummer og velge beløp du 

ønsker å gi pr. måned (tilsvarende for Stefanusbarna - familiens faste givertjeneste): 

 

Hvis du ikke haker av for å opprette avtalegiro, får du en fastgiveravtale der du får en giro hver 

måned. 

Ved opprettelse av avtalegiro blir du 

ledet inn her for å oppgi 

kontonummer og maksgrense: 

Når du forsetter da, blir du bedt om 

å signere med BankID eller BankID 

på mobil: 

 


