r Kristus

VIKTIG Å HUSKE FOR DEG SOM ER ELLER VIL BLI FAST GIVER
• Fyll ut skjemaet på baksiden og send det inn til NLM giver, Sinsenveien 25, 0572 Oslo
• 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.
BETALINGSOPPDRAG

NYTT HÅP I KENYA
Giveravtalen du inngår ved å fylle ut skjemaet, knyttes til avtalen Vik misjonslag har med
Norsk Luthersk Misjonssamband. Gaven du gir via denne avtalen er med på å dekke
kostnader knyttet til et ektepar som blant annet skal arbeide med voksenopplæring i
Kenya. I Kenya er det fremdelses mange som ikke har hatt mulighet til å lære å lese og
skrive. Ved å få denne opplæringen åpnes nye muligheter og mange får et nytt håp for
fremtiden.

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.

SENDES: NLM GIVER, SINSENVN. 25, 0572 OSLO

SVARKUPONG

HJERTELIG TAKK FOR GAVEN DU GIR!
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. Hvis du ønsker å bli fast giver eller endre din eksisterende giveravtale,
kan du fylle ut skjemaet på baksiden.
Hvert halvår

JA, JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NLM

Hvert kvartal

Underskrift av kontoinnehaver

Sted/dato

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

Ved å inngå avtale om fast givertjeneste vil NLM lagre dine personopplysninger og følge deg
opp i henhold til NLMs personvernerklæring (les mer på nlm.no/personvern

(Fylles ut dersom du ønsker skattefradrag. Det gis skattefradrag på
for gaver
gaver mellom
mellom 500,500,- og
og 20.000-)
40.000,-)

Personnummer:

Trekkdato mellom 15. og 25.:

Jeg ønsker en årlig økning på 3%

Hver måned

Beløp/nytt beløp pr. mnd.:

PERSONLIG INFORMASJON

E-post:

*Poststed:

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

*Navn:
*Adr:
*Postnr:
*Født:
*Mobil:

OPPLYSNINGER TIL BANKEN:
Belast mitt kontonr:

Kredittkonto: 8220 02 90131

Fylles ut av NLM:

KID nr:

Tlf:

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.

Beløpsgrense per
trekkmåned kr:

JEG VIL ENDRE MIN EKSISTERENDE GIVERAVTALE
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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.

MISJONSSALEN I SANDNES
Våren 2018 tok Misjonssalen et stort og nytt valg for framtiden. Gjennom
NLM Eiendom kjøpte vi den gamle Brannstasjonen i Sandnes. I løpet av et
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Sandnes i forbindelse med denne ordningen/avtalen kan bli justert. Avtalen
om 60 % til NLM sentralt og 40 % til Misjonssalen lokalt gjelder for perioden fram til og med 2021.

