NYHETSBREV

nr 5 nov 2013

Avtaleskjema finnes her:
http://norgesfredsfond.publishpath.com/avtale
eller kontakt oss for å få skjema sendt i posten.

GI BORT GAVEBREV FOR EN FREDELIGERE
VERDEN TIL JUL
I Norge er det få som trenger flere ting. Gi heller en
meningsfylt gave til jul. Gi et bidrag til en verden uten
krig! Et gavebrev er vedlagt dette nyhetsbrevet.

Send en e-post til helgedagsrud@gmail.com innen
1. januar med navnene på
p dem du har vervet, så blir
du med i trekningen av Kristin Solbergs nye roman
om jordmødrenes forhold i Afghanistan. Prosjektet
P
”Fra
Fra soldater og tanks til jordmødre for fred i
Afghanistan” fikk det største bidraget ved tildeling
av midler i 2013. Temaet er
e derfor aktuelt for alle
som støtter Norges Fredsfond.

Slik gjør du:
•

•
•
•
•

Betal ønsket beløp til Norges Fredsfonds konto
1254.20.62914. Merk betalingen”GAVE” og din epostadresse.
Ta en utskrift av banktransaksjonen.
Fyll ut gavebeviset med TIL: og FRA: og beløp.
Pakk inn gavebeviset og bankutskriften på en kreativ
måte: I et rør, i en strømpe eller i fargerikt papir.
Gi bort og gled noen!

VERVEKAMPANJE

Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i
Kairo. Under arbeidet med denne boken bodde hun i to år
i Afghanistan og besøkte jevnlig jordmorskolen i Wardak
– av sikkerhetsgrunner alltid i hemmelighet skjult under
en burka.

I månedsskiftet oktober/november hadde 75
personer tegnet avtale om årlig innbetaling av
”fredsskatt” for til sammen kr 60.580,-.. Det er bra!
Men for å kunne søke skattemyndighetene om å bli
godkjent som organisasjon der givere kan trekke fra
skatt på gaver, trenger vi å bli 300. Hvis hver av de
75 ”fredsskatteyterne” verver 3 nye, blir vi 300!
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Gavebevis
TIL: …………………………………………….
FRA: …………………………………………….

Gaven til deg er et bidrag til
en verden uten krig.
kr …………... er overført til Norges Fredsfond,
konto 1254.20.62914, se vedlagte bankkvittering.
Fondsmidlene skal hjelpe i gang tiltak som kan skape fred
gjennom ulike former for forsoningsarbeid.

Følg med på www.norgesfredsfond.no

Norges Fredsfond
www.norgesfredsfond.no

Kontakt: helgedagsrud@gmail.com
Mobil: 909 62 061

Orgnr. 998 469 945
Konto: 1254.20.62914

