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- og støt vores arbejde med at give piger
mod gennem oplevelser i naturen

Når du giver en økonomisk gave til De grønne pigespejdere,
er du med til at støtte vores arbejde med at lave udfordrende
aktiviteter i naturen for piger i alle aldre. Hvis du støtter med
minimum 200 kroner er du med til at sikre, at De grønne pigespejdere
kan søge om momskompensation. Det betyder flere hundrede tusinde kroner, som vi
kan lave aktiviteter for.
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så indberetter vi oplysninger om dit

Send et beløb med MobilePay
Send 200 kroner til 47116
Skriv: “Gave, De grønne pigespejdere” i kommentarfeltet, så har du støttet.

bidrag til SKAT, og det vil automatisk
fremgå af din selvangivelse. Udfyld
eventuelt slippen nedenfor. Vi behandler dine oplysninger fortroligt.
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