FAST GIVERAVTALE

BETALINGSOPPDRAG

FOTO: DRUBIG-PHOTO@FOTOLIA.COM

SVARKUPONG

SENDES: NLM GIVER, SINSENVN. 25, 0572 OSLO
Ved AvtaleGiro trekkes det beløpet du ønsker automatisk fra din konto til avtalt tid.
Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bank.

		

Vi anbefaler at dette beløpet settes minimum 3
ganger høyere enn månedlig beløp for å unngå at
trekk stoppes ved en evt. økning. Du vil uansett
aldri bli trukket for mer enn avtalt beløp.

		

*Navn: 							

E-post:

*Poststed:		

		
*Postnr: 		
*Født:

*Mobil:				Tlf:

OPPLYSNINGER TIL BANKEN:
Belast mitt kontonr:

Kredittkonto: 8220 02 90131

Fylles ut av NLM:

KID nr:

Beløpsgrense per
trekkmåned kr:

*Adr:						

(Bruk BLOKKBOKSTAVER, felt merket med * må fylles ut)

PERSONLIG INFORMASJON

JEG VIL ENDRE MIN EKSISTERENDE GIVERAVTALE

GIVERAVTALEN DU INNGÅR VED Å FYLLE UT DETTE SKJEMAET GJELDER MISJONSSALEN, ÅLESUND-ORDNINGEN

Hvert halvår

JA, JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NLM

Hvert kvartal

Beløp/nytt beløp pr. mnd.:

Hver måned
Jeg ønsker en årlig økning på 3%
Trekkdato mellom 15. og 25.:
Personnummer:

(Fylles ut dersom du ønsker skattefradrag. Det gis skattefradrag på gaver mellom 500,- og 20.000-)

Jeg har gjort meg kjent med og aksepterer
avtalevilkår for AvtaleGiro.

Sted/dato

Underskrift av kontoinnehaver

MISJONSSALEN I ÅLESUND

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker at flere skal bli
kjent med Jesus – verdens frelser. Ved at du gir til NLM er du med
på å gi mennesker et bedre liv og en tryggere fremtid. Som fast
giver bidrar du til å sikre NLM forutsigbare inntekter, slik at vi
bedre kan arbeide målrettet med å gi mennesker et nytt håp.

TUSEN HJERTELIG TAKK FOR
GAVEN DU GIR!

DIN GIVERTJENSTE ER VIKTIG

FOTO: RUNE SÆTHER

Vi mener at fast givertjeneste er en viktig og naturlig del av det å være en
del av et kristent fellesskap. Vi ønsker å oppmuntre alle til å bli faste givere
eller øke sitt månedlige trekk, slik at vi kan fortsette å formidle budskapet
om Jesus.
Vi har satt oss et mål om å øke våre inntekter med 400 000 kroner per år.
For at vi skal klare dette, må 100 personer gi 1000 kroner i måneden. Vi
håper at du vil være med oss, slik at vi når dette målet!
BLI FAST GIVER

MISJONSSALEN I ÅLESUND

Også lokalt i Misjonssalen Ålesund ønsker vi å arbeide for at flere skal bli
kjent med Jesus. Et viktig satsingsområde er barne- og familiearbeidet.
Det er allerede mye flott arbeid i Misjonssalen, men vi ønsker å satse
offensivt og styrker derfor staben med en 50% stilling innen barne- og
familiearbeid. Vi håper at du vil være med og be for dette arbeidet.
Det er nå snart 10 år siden Misjonssalen flyttet til Myrabakken. Det har
vært ti år med vekst og utvikling. Med snart 200 medlemmer er Misjonssalen blant de største kristne forsamlingene i Ålesunds-området. Vi er takknemlige for veksten og optimistiske med tanke på fremtiden. Samtidig
ser vi at denne veksten krever større lokaler, flere medarbeidere og følgelig
høyere gaveinntekter.

Hvis du ønsker å bli fast giver eller endre din eksisterende giveravtale, kan
du fylle ut skjemaet på baksiden. Giveravtalen knyttes til et pilotprosjekt
for Misjonssalen Ålesund i 2015. Prosjektet er en avtale mellom Norsk
Luthersk Misjonssamband og Misjonssalen, som innebærer at 20 %
av gavene som gis gjennom ordningen, tilbakeføres til Misjonssalen til
dekning av forsamlingens kostnader. Dermed bidrar du til at vi kan nå
enda flere med evangeliet om Jesus – både i vårt nærområde og over hele
verden.
VIKTIG Å HUSKE FOR DEG SOM ER ELLER VIL BLI FAST GIVER
• Du får skattefradrag på beløp opp til 20.000,-.

Husk å fylle inn personnummeret ditt.
• Vær oppmerksom på at beløpsgrensen i banken bør være høyere enn
månedlig trekk, slik at banken ikke stopper avtalen ved en eventuell økning.

