
Ung baptist har vært i sterk vekst de siste årene, og nå kan du bidra til å 
fortsette veksten. Hver generasjon må gi troen videre til de som kommer 
under, og ditt bidrag teller!

Gi en gave til Ung baptist

Din gave bidrar til at barn og unge får høre om Jesus, og tar et valg om å følge ham. Ung bap-
tist satser målrettet for å:

Bli fast giver, eller gi en enkeltgave til ung baptist, og du er med på dette viktige arbeidet. Du kan 
også gi en gave ved å bruke din mobiltelefon. Send: Ung <beløp> til 2468, for eksempel Ung 300 
til 2468.

• Basic, ledertrening for unge 
ledere

• Migrantkonferansen, målrettet 
trening av unge migranter

• Nesten 200 lokallag i hele 
landet

• Flere hundre frivillige ledere

• En rekke leirer gjennom hele 
året

Jeg ønsker skattefradag. Mitt fødselsnummer er:

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)

Beløopet trekkes fra kontonummer:

Jeg ønsker å øremerke min gave til:

Ledertrening

Leirer

Multikulturelt arbeid

Alle

Navn (Blokkbokstaver)

Adresse (Blokkbokstaver)

E-post

Telefon

Post-Nr. Sted

Underskrift

Sted Dato

- -

Månedlig gave/trekk:

Kr

Beløpsgrense pr. trekk:

Kr

FYLLES UT AV UNG BAPTIST

KID

Mottaker: Norsk Baptisters barne og Ungdomsforbund | Mottakers Konto: 3000.15.17879

Vennligst send denne søknaden til adressen på baksiden av denne flygeren.

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om følgende: Når du støtter Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund, vil vi oppbevare 
informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til 
andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag.

svarkupong

• Ungt lederskap

• Flere ulike kurs og konferanser 
gjennom året

• Misjonsteam om sommeren

Nå nye barn og unge blant 
annet gjennom:

Trene og utvikle ledere blant 
annet gjennom:


