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KRIK Høyfjellssenter Hemsedal er et mulighetenes sted! Flere av KRIKs arrangement legges hit, og stedet vil også
arrangere leirer og kurs i egen regi, samt drive hotell og korttids fjellbibelskole deler av året. Hovedmålgruppa er
ungdom i alderen 13-30 år, fra hele Skandinavia og fra alle kristne lag, organisasjoner, fellesskap og sammenhenger.
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1. Fast støttespiller Fyll ut skjemaet nedenfor (AvtaleGiro)
2.Vi
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av gaver. Frimodig spør vi derfor om du vil være med å gi jevnlig.
Vil du være med oss i dette arbeidet? Vil du bli en støttespiller? (Det fins tre ulike måter):

Hjertelig velkommen til KRIK Høyfjellssenter Hemsedal!

1.) Forbønn. Motta e-post med oppdateringer og bønnetema. Ta kontakt: velkommen@krikhoyfjellssenter.no
.WI
2,) Gaver
Enkeltgaver: kontonr 2367.15.27674, eller fyll ut skjema for fast støtte (AvtaleGiro)
Helene og Gudmund Juliebø
3.) Frivillig. Mail: velkommen@krikhoyfjellssenter.no eller ring 32 06 23 62 og si hva du kan bidra med
- bestyrerpar, KRIK Høyfjellssenter Hemsedal hjertelig velkommen til KRIK Høyfjellssenter Hemsedal!
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•
Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken
•
Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt
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automatisk betaling av faste regninger

Beløpsgrense pr trekkmåned

Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro.

Mottaker

Hvis maks beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til
kr. 3.000,- pr trekkmåned, for å ta høyde for evt fremtidige
endringer og betalingsintervaller. PS! Uansett beløpsgrense
vil det aldri bli trukket mer enn avtalt beløp i ”Jeg vil betale”.
Mottakers konto

KRIK Høyfjellssenter Hemsedal

Beløpsgrense pr trekkmåned

2367 15 27674

…...……………kr

Belast mitt konto nr.(11 siffer)

Jeg ønsker ikke å motta
varsel i forkant av betalingen

KID nr.
(KID-nr fylles ut av mottaker)

Jeg vil betale: (sett ring rundt beløp)
Navn: __________________________________________________ __ _______

Månedlig med kr 100, 250, 500, 1000, annet beløp______

Adresse: _____________________________________________ ____ ________
Postnr./Sted: _________________________________________________________
Epostadresse: _________________________________ tel___________________
Stad/dato

Trekkdato i mnd:

____________ Underskrift _____________________

Send svarkupong til oss:
KRIK Høyfjellssenter Hemsedal, Lio, 3560 Hemsedal

Kvartalsvis med kr 200, 500, 1000, 2500, annet beløp____
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