Støttespiller
Hemsedal Høyfjellssenter
Hemsedal Høyfjellssenter er et mulighetenes sted! Fjellbibelskolen er en viktig del av arbeidet ved stedet, og består av
Opptur (3 uker sommer) og TimeOut (12 uker høst). Hovedmålgruppa er ungdom og unge voksne i alderen 13-40 år, fra
hele Skandinavia og fra alle kristne lag, organisasjoner felleskap og sammenhenger. Visjonen er å inspirere og utruste unge
mennesker til å kjenne Jesus og følge Han. Verdiene våre er Gjestfrihet, Jesusfokus og Livsutfoldelse.
Målet er at stedet skal være et ressurssenter for lederutvikling og åndelig vekst. Vi ønsker å være med å bygge gode, solide
ledere og at Guds rike skal gå fram i Norge. Hemsedal Høyfjellssenter har blitt til på grunn av et brennende ønske og en sterk
visjon om et slikt ressurssenter. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser, øverst i Hemsedal.
Siden starten i 2005 har Hemsedal Høyfjellssenter ønsket å formidle noe langt mer enn et vanlig høyfjellssenter. Dette gjør at
stedet er avhengig av gaver. Gaveinntektene muliggjør Fjellbibelskolen og det øvrige leir- og kurstilbudet ved stedet. Vil du
være med oss i dette arbeidet? Vil du bli en støttespiller?
Hjertelig velkommen til fjells!

			Mvh
			
Helene og Gudmund Juliebø
			bestyrerpar, Hemsedal Høyfjellsenter
Slik kommer du i gang med AvtaleGiro: Fyll ut vedlagte svakupong, underskriv, og send den til oss.

automatisk betaling av faste regninger
Beløpsgrense pr trekkmåned
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”.
Mottaker				

Mottakers konto			

Beløpsgrense pr trekkmåned

Hemsedal Høyfjellssenter		

2367 15 27674			

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
KID nr. ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Belast mitt konto nr. (11 siffer)

(KID-nr fylles ut av mottaker)

Navn __________________________________________________________
Jeg vil betale: (sett ring rundt beløp)
Månedlig med kr 100 250 500 1000
annet beløp _____________________
Kvartalsvis med kr 200 500 1000 2500
annet beløp _____________________
Trekkdato i mnd:
15. eller
25.

Adresse ________________________________________________________

⬜

Postnr/Sted _____________________________________________________

⬜

Epost __________________________________________________________
Tlf _____________________________ Dato __________________________

⬜

⬜

Underskrift _____________________________________________________
Scan og send til post@fjells.no eller send svarkupong til oss:
Hemsedal Høyfjellssenter, Kvenhaugo 11, 3560 Hemsedal

ønsker ikke å motta varsel 		
⬜ iJeg
forkant av betalingen

