Full Gospel Business
STØTTEBREV
Oktober 2017
I samarbejde med Missionsfonden er der mulighed for at støtte os og samtidig få skattefradrag.
Der er sket nogle ændringer i forhold til sidste støttebrev.
For at støtte:skal projektnummeret opgives til misionsfonden
Storkøbenhavns Afd. er projektnummeret 5443
Vestegnen Afdeling er projektnummeret 5513
…......................
FGB landskasse 5771
OBS: Det kan IKKE bruges til betaling af kontingent/Bøger/Matrialer m.m..
Brug alm. papirgirokort, som fåes på posthuset, eller det fortrykte, som kan bestilles hos Børge tlf 30 32 12 01
eller brug det på netbank, (hedder 01) - Gironr.: 6139450.
Du kan også bruge bankoverførsel: Reg.nr.: 9570 konto: 06139450.
Husk at skrive både projektnummret, dit navn og dit CPR nr., for at få fradraget.
(Missionsfonden indberetter til skat).
Missionsfonden tager en lille procentdel af indbetalingen for besværet med at administrere det.
Se på http://www.missionsfonden.dk hjemmeside, hvordan du gør. Der kan du også finde skattereglerne.
Man kan også støtte os direkte uden skattefradrag ved bankoverførsel til afdelingernes bankkonto:
OBS: Disse kan godt bruges til betaling af kontingent / Bøger / Matrialer m.m..
StorKøbenhavns Afdeling Bankkonto: 1551 - 3076229 (Danske Bank)
Vestegnen Afdeling i Ishøj Bankkonto: 7184 - 1195192 (Jyske Bank)
Vestegnen Afdeling i Ishøj – Mobilpay til tlf. 30 32 12 01
FGB landskasse Bankkonto: 7184 - 1010219 (Jyske Bank)
Du kan også støtte os ved at oprette en hjemmeside hos One.com webhosting
Du får kr. 50,- i bonus hos One.com, og det får vi også for hver af jer, der opretter.
Den bonus vi får, skal gå til at betale hjemmesiderne www.evangeliser.nu og www.evangelizenow.eu ,
men det kræver, at du bruger følgende link til One.com: http://one.me/daardpey ,
Kun dette link kan udløse bonusserne.
Bliv medlem af FGB-DK Udfyld og indsend/aflever ansøgnings-blanketen
Eller
Kontakt landsformanden Børge Laustsen
på email president@fullgospel.dk eller tlf. 30 32 12 01, så vil han sende dig blanketten.
Medlemskontingent pr. år er:
Alm. kr. 450,- -- Pensionister kr. 250,- (Både mænd og kvinder)
.........................................................................................................................................................
Paulus skriver i 1. Kor. kap. 9, vers. 6-8:
”For husk, at den der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste
rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker
en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda
overflod til at gøre godt.” og i vers 10-11 - ”Og Han, der forsyner sædemanden med udsæd og med
brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det mange fold og lade jeres
retfærdighed bærer rige frugter, så I får rigeligt af alt til gavmildhed.”

