
GIV EN GAVE
- og støt vores arbejde med at give piger 

mod gennem oplevelser i naturen

EN GAVE TIL 
4000 PIGER OVER 

HELE LANDETNår 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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TRE ENKLE MÅDER AT STØTTE PÅ
Vi er så taknemmelige for den støtte vi får, der 

betyder, at vi kan søge om momskompensation. 

Alle bidrag giver os mulighed for at lave endnu flere 

udfordrende aktiviteter i naturen – alt sammen 

for at give piger mod. Vi har gjort det så nemt som 

muligt for dig at give en gave på tre måder.

Økonomiske gaver kan trækkes fra 

i skat. Hvis du ønsker fradrag, skal 

du oplyse os dit CPR/CVR-nummer, 

så indberetter vi oplysninger om dit 

bidrag til SKAT, og det vil automatisk 

fremgå af din selvangivelse. Udfyld 

eventuelt slippen nedenfor. Vi be-

handler dine oplysninger fortroligt.

FÅ FRADRAG FOR DIT BIDRAG

Navn

Adresse

Postnr. og by

Hvis du støtter en lokal gruppe, angiv hvilken her

Dato og underskrift

Hvis du ønsker fradrag, angiv dit CPR/CVR-nummer

Jeg vil gerne fremover være fast gavegiver

Til den lokale gruppe Til korpset
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          Støt online på BetterNow
Giv nemt og enkelt en donation over den online 

platform BetterNow. Her kan du støtte lokale spej-

dergrupper eller vores generelle arbejde til glæde 

og gavn for alle pigespejdere.  Find indsamlingen 

her: https://dk.betternow.org/projects/pigespej-

dere 

         Send et beløb med MobilePay
Send 200 kroner til 47116

Skriv: “Gave, De grønne pigespejdere” i kommen-

tarfeltet, så har du støttet. 

         Bliv fast støtter
Du kan give et fast beløb til De grønne 

pigespejdere. 

Skriv til bogholderi@pigespejder.dk og angiv det 

beløb du vil støtte med årligt. Skriv dit navn og  

telefonnummer, så sørger vores dygtige boghol-

der for resten.

Hvis du ønsker fradrag for dit bidrag, så 

skriv det i mailen. Så ringer vi dig op og 

beder om dine oplysninger.
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