STØT
•

- og hjælp unge med at finde en sund vej i en svær tid

En gaveaftale med AdamogEva.dk giver ret til fradrag på selvangivelsen efter ligningslovens §8a.
AdamogEva.dk lever udelukkende af gaveindtægter. Det har stor betydning for planlægningen af arbejdet,
at vi har aftaler om månedsgaver eller faste gavebreve.

•

Er I en skole, kirke, organisation eller forening er der mulighed for at indgå forskellige sponsoraftaler, som
giver mening ind i jeres sammenhæng. Skriv for mere info: red@AdamogEva.dk

•

AdamogEva.dk er et projekt igangsat af Indre Mission, og støttet af flere organisationer.
Indre Mission er økonomisk ansvarlig. Gaver til AdamogEva.dk går udelukkende til arbejdet
med AdamogEva.dk.

•

For indbetaling af enkeltgaver eller indsamlinger benyt kontonummer 7170-22 12 631
og mærk: Gave til AdamogEva.dk. Du kan også gå ind på AdamogEva.dk og klikke på det
lille dankort ikon forneden eller du kan ringe på 7592 6100 og få tilsendt et girokort.

JEG VIL GERNE GIVE MIN STØTTE TIL
50 kr. / md

200 kr. / md

MED:

Andet beløb

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Telefon:
(Vi kontakter dig for oprettelse af en PBS aftale)

Jeg vil gerne kontaktes for mere Information om gavebreve.

JA, TAK send mig nyhedsmail fra AdamogEva.dk ca. 3 gange om året.
Email:

SEND

• 50.000 besøg om måneden
• Over 3000 brevkassesvar,
80 frivillige rådgivere
• AdamogEva.dk vil give de unge
tillid til, at sex er Guds idé
• De bibelske værdier er
bærende for artikler og svar

På
kan de unge læse om
det, som kan være svært at tale om.
Vi vil møde unge med respekt for det, der er deres virkelighed.
•

•

For mange kristne unge er det en vanskelig udfordring, at finde deres egen vej når det
handler om sex og følelser. Praksis i dag ligger langt fra de bibelske værdier, og vi har
et stort ansvar for at hjælpe dem.
Vi har også et ansvar for de mange unge i Danmark, der vokser op med forvrængede og
destruktive billeder af, hvad et sexliv er. De finder også vej til AdamogEva.dk, og får her en
mulighed for at møde helt andre seksuelle værdier og holdninger, end de ellers vil møde.

Derfor beder vi om din økonomiske støtte, så AdamogEva.dk´s indsats kan styrkes.

Att: Forlagsgruppen Lohse
Korskærvej 25, 7000 Fredericia

AdamogEva.dk
+ + +17672 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

