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Fordelt giveravtale

Misjonssalen Sandnes



Din givertjeneste er viktig
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 og videreutvikle 
menigheten vår. 
Vi har satt oss et mål om både å øke antallet faste givere og i 
tillegg få flere personer til å øke beløpet de gir per måned. Dette 
vil bety mye for Misjonssalen. Vi håper at du vil være med oss, 
slik at vi når dette målet!

Bli fast giver
Dersom du ønsker å bli fast giver eller endre din eksisterende 
giveravtale, kan du fylle ut skjemaet på baksiden. Du kan også ta 
kontakt med giver@nlm.no eller gå inn på www.gi.nlm.no (Klikk 
på «fordelte giveravtaler» og finn fram «Misjonssalen Sandnes»). 
Giveravtalen knyttes da til Misjonssalen Sandnes-ordningen. 
Denne ordningen innebærer at 40 % av gaven som gis gjennom 
avtalen, tilbakeføres Misjonssalen. 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 det beløpet myndighetene bestemmer. 
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. 
• Kryss gjerne av for en årlig økning på 3 % slik at gave følger de 
normale økningene i NLMs utgifter. 
• Vær oppmerksom på at prosentsatsen som blir tilbakeført 
Misjonssalen Sandnes ifbm denne ordningen/avtalen kan bli 
justert. Avtalen om 60 % til NLM sentralt og 40 % til Misjonssalen 
lokalt gjelder fram til annet blir bestemt. 
• På nlm.no/minside kan du endre din giveravtale.

Misjonssalen i Sandnes
2018 tok Misjonssalen et stort og nytt valg for framtiden. 
Gjennom NLM Eiendom kjøpte vi den gamle Brannstasjonen i 
Sandnes, som nå har fått navnet NLM Sandnesporten.  
Nytt, større og et mer synlig bygg gjør nå at vi kommer i kontakt 
med mange nye mennesker. Større bygg og flere mennesker 
gjør at vi også får større økonomiske utfordringer. 
Flere mennesker betyr også stadig nye oppgaver som må fylles. 
Vi ønsker også at det på sikt skal bli mulig å ansette flere.
Vi i Misjonssalen arbeider for at flere skal få et møte med 
Gud, og vi opplever at Misjonssalen er et redskap for å nå nye 
mennesker i Sandnes-området. Et spesielt viktig satsings-
område for oss er barne- og ungdomsarbeidet. Vi ønsker også 
å støtte Misjonssambandets store ytremisjonsarbeid.
Det er allerede mye bra arbeid som foregår, og dette arbeidet 
ønsker vi å videreutvikle. Vi håper at du vil være med å gi til 
Misjonssalen slik at det blir mulig.

Misjonssambandet ønsker at flere skal bli kjent med Jesus – 
verdens frelser. Din gave er med på å gi mennesker et bedre 
liv og en tryggere fremtid. Som fast giver bidrar du til å sikre 
forutsigbare inntekter, slik at vi bedre kan arbeide målrettet 
med å gi mennesker et nytt håp.

Opprett avtalen digitalt
gi.nlm.no/fordelte


