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Avtalegiro  eller         Tilsendt giroblankett

 
Jeg ønsker en årlig økning på 3 %
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Ja, jeg ønsker å gi et engangsbeløp

Jeg ønsker å gi                                    kr



Din givertjeneste er viktig
Solbukta går inn i en ny og veldig spennende epoke! Kommende 
vinter, nærmere bestemt januar/februar 2022, planlegger vi å 
starte opp med grunnarbeidet til prosjekt ny møtesal, som skal 
stå ferdig 1. november 2023. Gaver og innsamling er avgjørende 
for at et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres. Vi håper også 
på faste givere, og takket være regionen har vi nå fått på plass en 
innsamlingsordning hvor du som giver, får skattefradrag. I tillegg 
er det viktig for oss å nevne at hele summen går uavkortet til 
Solbukta og byggeprosjektet! Vi har satt oss som mål å samle 
inn 1 million kroner i løpet av 2022 og 2023.

Spørsmål
Har du spørsmål kan du sende en mail til Solbukta: post@
solbukta.no eller du kan ringe oss: 69 33 11 68
På denne brosjyren finner du også vår QR kode. Denne kan du 
scanne og komme direkte til vår nettside, hvor du kan følge 
med på våre arrangementer ved å se i kalenderen vår. Vi jobber 
også med å få på plass en «historikk» side, hvor vi skal legge ut 
historiske bilder fra Solbuktas tidsreise gjennom 7 tiår!

Viktig å huske for deg som er eller vil bli fast giver
• Du får skattefradrag på beløp opp til 50 000 kr. Husk å fylle 
inn personnummeret ditt.
• Vær oppmerksom på at beløpsgrensen i banken bør være 
høyere enn månedlig trekk, slik at banken ikke stopper avtalen 
ved en eventuell økning.
• Kryss gjerne av for en årlig økning på 3%, slik at gaven følger 
normal økning av årlige kostnader.
• Solbukta`s byggeperiode er 2022 og 2023, men de første 
årene etter utbygging trenger vi også gaveinntekter til å 
etablere,- og drive ett større og mer moderne bygg.

Om Solbukta
Misjon, leir, båthavn, leirskole, konsertsted, pensjonat, 
festivaler, alkoholfritt julebord....Kjært barn har mange navn: 
Solbukta er kjært for mange og vi har mange bein å stå på.
Det har nå blitt 72 år siden det startet i det små. Solbukta har 
vært et fantastisk sted med Jesus i sentrum, for både store og 
små i alle disse årene. Dette har vi tenkt til å fortsette med!
Vi ønsker å underbygge Misjonssambandets visjon, vi ønsker 
å være en misjonsstasjon lokalt OG vi ønsker at Solbukta skal 
være et sted hvor alle våre gjester føler seg velkommen. De 
skal heller ikke være i tvil om hvilket sted de har kommet til.
I 2017 startet Solbukta både med kristen sommerfestival og 
alkoholfrie julebord. Begge disse to prosjektene har blitt en 
suksess og er nå på sitt 5. år. 
På Solbukta føler vi også at leirarbeidet fortsatt er i livet. Vi 
har 11-12 leirer i løpet av året og ønsker å fortsette å kunne 
være med å tilby nye og spennende leirkonsepter i fremtiden i 
samarbeid med Misjonssambandet Øst og gjerne nye frivillige 
leir-ledere!

Misjonssambandet ønsker at flere skal bli kjent med Jesus – 
verdens frelser. Din gave er med på å gi mennesker et bedre 
liv og en tryggere fremtid. Som fast giver bidrar du til å sikre 
forutsigbare inntekter, slik at vi bedre kan arbeide målrettet 
med å gi mennesker et nytt håp.


