-

-

å dele evangeliet med det jødiske folk i respekt
og kjærlighet
å vise solidaritet og bekjempe antisemittisme
å se mennesker vokse i troen på Jesus, og bli
utrustet til tjeneste
freds- og forsoningsarbeid
-

Medvandrere er engasjert gjennom fast
givertjeneste, og kan dermed bli personlige
medlemmer i Israelsmisjonen.

”For jeg skammer meg ikke over evangeliet.
Det er en Guds kraft til frelse for hver den
som tror, jøde først og så greker”

Pr kvartal

Jeg ønsker å gi kr
Pr mnd
Trekkdato (sett ETT kryss)

20.

Pr halvår
15.

Fred og forsoning

Israelsmisjonens arbeid generelt
Diakoni

Din e-post adresse:

Årlig
25.

Ja, jeg vil også bli medlem i Israelsmisjonen

Disippelskap

Solidaritet

Sett ETT kryss på den arbeidsgrenen du ønsker å støtte:

Vil du bli
fastgiver, men
ikke betale via
Avtalegiro, så
kontakt oss!

Jeg ønsker å bli fastgiver (medvandrer) på følgende måte:

Som medvandrer i Israelsmisjonen
bidrar du til:

Vegard Soltveit, generalsekretær

Spørsmål:
E-post: post@israelsmisjonen.no

Tlf: +47 22 98 85 00

Personnr (hvis du ønsker skattefritak for gaver):

• Du blir varslet minst tre dager før forfall
• Din konto blir automatisk belastet ved forfall
• Du får kvittering med forklarende tekst i kontoutskriften din, altså en god oversikt
• Du får skattefradrag dersom du oppgir personnummer

Avtalegiro gir deg følgende fordeler:

Romerne 1,16

Ja, jeg vil være med
å gi evangeliet
tilbake til
jødene

Bli en
medvandrer!

Alle gaver til Den Norske Israelsmisjon inngår i ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.
Betingelsen er at vi har ditt personnummer samt at summen av gaver til oss i et kalenderår er på minst kr 500.

Foresattes underskrift

(KID-nummeret fylles ut av
Den Norske Israelsmisjon)

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

kr

Hvis maksbeløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr 2 000,-

Svarslippen sendes til: Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 Oslo

Om skattefradrag

Post nr/sted: ……………………………………………………			
om du er under 18 år: ….…………………………………………

Ved fast givertjeneste hjelper du oss med å ha en forutsigbar økonomi slik at vi med mer nøyaktighet kan budsjettere
for gode formål. I tillegg er det mindre administrasjon av gaver gitt ved AvtaleGiro, enn om vi må føre gavene manuelt.
Det betyr at vi kan bruke mer tid og ressurser der det virkelig trengs.

Underskrift: ………….…………………………………………

Med Avtalegiro lar du banken din ordne betalingen. Beløpet trekkes automatisk, men du har full oversikt over dine
gaver og du kan når som helst midlertidig eller permanent stanse overføringen.

Adresse: ………….………………………………………….….

Avtalegiro – en sikker, rimelig og enkel måte å gi din gave på

Sted/ dato: ………….…………………………………………

En regelmessig givertjeneste gir en tryggere økonomisk basis for Den Norske Israelsmisjon og gir deg medinnflytelse
som medlem om du ønsker det!

Navn: ……………...……………………………………….…..

Hvorfor bli fastgiver?

KID-nr.

DNIs
misjonsarbeid

Belast mitt
kontonr:

Solidaritet

Beløpsgrense per trekkmåned

Disippelskap

Mottaker: Den Norske Israelsmisjon, Konto 3000 15 24417

Diakoni

Fred og
forsoning

JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro.

misjonsarbeid.

Fyll i dette skjemaet om du vil ha automatisk betaling med Avtalegiro:

vist på treet under. Samtidig hører hver gren til på samme tre - Israelsmisjonens

Opplysningene nedenfor blir videresendt til
din bankforbindelse (vennligst skriv tydelig)

et helhetlig misjonsarbeid. Misjonsarbeidet vårt kan deles inn i fire grener, som

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense pr trekk mnd. høyere enn det
beløpet du vil gi nå, for å ta høyde for eventuelle justeringer du selv måtte ønske å
gjøre senere. Du vil uansett aldri bli trukket for mer en det avtalte gavebeløpet.

Vi er involvert i mange prosjekter, og har flere gode samarbeidspartnere. Vi driver

