NÅ BYGGER VI!

For å starte byggeprosjektet trenger vi :

50 faste givere á kr. 500,- pr. mnd.
og kr. 1.700.000,- i gaver og støtte
I 1918 bygde man Liknes bedehus. Snart 100 år senere - håper vi å
gi klarsignal til å starte byggingen av et nytt bedehus for hele
bygda - Kvinesdal bedehus.
Vi bygger for de neste 100 år - dagens bedehus er sprengt på kapasitet. Prosjektet som nå foreligger er et
resultat av en uendelig lang prosess som har gått i generasjoner - endelig kan vi se målet.
Bygget gir et kraftig løft til alt det flotte som skjer. Her blir det mulighet til både 2,3 og 4 ulike arrangement samtidig. Her kan folk i rullestol endelig komme. Her kan vi ha små og store arrangement. Her kan barn trygt ferdes.
Her kan det være møter, bryllup og konserter. Her kan det utvides med barnehage om man vil. Her kan vi lage
ballbinge sammen med naboer. Her er det nok parkeringsplasser og også natur vi kan bruke. Her kan det være
uforglemmelige julespill eller plass til alle å spise. Her kan sommerstevnet utvide sitt område. Her kan vi samles
om Jesus og gjøre alt det vi gjør i dag - og mye mer. En helt ny arena med nye muligheter!
Området er nå ferdig regulert/godkjent og tomta er kjøpt.
Dagens bedehus har man allerede salgsavtale på.
Vi mangler kun en veldig viktig innsats fra alle som bruker,
har en relasjon eller bare ønsker å støtte et viktig prosjekt!

Mer om prosjektet på kvinesdalbedehus.no

SLIK KAN DU GI
Du kan gi gave via
Kvinesdal bedehus #122866

Du kan overføre til gavekonto
for nybygg: 3000 38 49208

Eller du kan bli fast giver via ImF og få årlig skattefradrag
Med avtalegiro settes det opp en fast og jevnlig gave. Dette er en veldig god ordning som sparer alle for arbeid, og er fordelaktig for deg med
skattefradrag. Indremisjonsforbunder (ImF) håndterer konfidensielt avtalegiro og skattefradragsordningen på vegne av Kvinesdal bedehus. ImF
har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnr. og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene iht. til Personvernloven.

JA, JEG VIL BENYTTE AVTALEGIRO OG GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL KVINESDAL BEDEHUS

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)

SVARKUPONG

(Ektefeller må inngå hver sin giveravtale hvis begge ønsker
skattefradrag. Maksimalt fradrag er 30.000 kroner. I januar får
du tilsendt bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er kr. 500 pr. år.)

Avtalen sendes i lukket konvolutt til:

Indremisjonsforbundet, Idrettsvegen 10, 5353 Straume

Mottaker

Indremisjonsforbundet

Månedlig gave/trekk

Kr.

Forening

Kvinesdal bedehus

Beløpsgrense pr. trekk

Kr.

Mottakers konto

8220.02.80632

Beløpet skal trekkes fra mitt kontonummer

(Bør være høyere en gavebeløp hvis man vil endre senere)

Navn
Adresse
Postnr./sted

Beløpet skal trekkes den

hver måned.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av
betalingen. (bedehuset sparer gebyrer)
Sted

Dato

E-post
Telefon

Underskrift
(jeg er kjent med og aksepterer vilkår for Avtalegiro)

KID ( fylles ut av Indremisjonsforbundet)

