
Indsamlingsliste 2020

LANDSGAVE      DFS
Giv et trygt fællesskab med 
børnenes himmelske Far videre

Gavebreve er til dig, der gerne vil støtte løbende og gøre det let for DFS at budget
te

re
.

DFS
  ANBEFALER:    

  OPRET
  GAVEBREV 

  I ÅR



SØNDAGSSKOLERNES 
INDSAMLINGSLISTE
Landsgaven 2020

Fra                   (person eller klub)  er d.            /         2020

indsendt       kr.   til konto 7170 – 2257453 eller MobilePay 88 677.

Underskrift:

Hæftet sendes inden 1. maj pr. sikker mail til kontakt@soendagsskoler.dk / pr. post til:
DFS’ Landskontor, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Navn Adresse, postnummer og by



Støt vores arbejde med  
    at give Jesus til børnene!

HUSK, AT DET SUPERNEMT OG PRAKTISK AT 
OPRETTE ET GAVEBREV ELLER EN FAST GAVE
Så går gavegivningen nemlig helt automatisk!  
Se de følgende sider eller på gave.soendagsskoler.dk

Telefonnummer (hvis du vil kontaktes og høre 
mere om muligheden for at oprette gavebrev) CPR-nr. eller Givernr. Beløb



Du kan hjælpe!

Stor tak  
 for din hjælp!

Her har du årets indsamlingsliste til Landsgaven.
Spørg DFS-venner om en god gave og skriv dem 
på listen. Husk: Udfylder de alt, så får de fradrag!
 
Opfordr gerne DFS-venner til at oprette gavebrev eller fast gave.
Faste givere gør det enklere at budgettere, da vi ved, hvor meget vi har at 
give Jesus til børnene for. Udfyld blanketterne og send til ind til landskonto-
ret - eller underskriv gavebrevene digitalt på gave.soendagsskoler.dk
 
Vi vil gerne udfordre dig til at finde tre faste givere. Du kan hjælpe dem yder-
ligere ved at guide dem til at udfylde blanketterne og tilbyde at sende dem 
ind til landskontoret sammen med indsamlingslisten.
 

Sådan bruger du dette hæfte:
1. Du besøger venner af DFS, får en snak om året, der er gået - og beder om 

en gave til arbejdet.
2. Brug følgende - eller dine egne ord - til at fortælle, hvorfor det er så vigtigt 

at støtte DFS: ”Mange børn i Danmark hører aldrig om Jesus. Andre ønsker 
et sted, hvor de kan lære ham bedre at kende. Derfor er DFS sat i verden. 
Og derfor spørger jeg frimodigt om en god gave, så arbejdet kan fort-
sætte! Lige nu har DFS brug for økonomi til at gå nye veje for at nå flere 
målgrupper. Det gør de gennem videoprojektet, en nyansat udviklingsko-
ordinator og materiale til at fremme bibelbrug i familien.”

3. Indsamlingslisten udfyldes - husk at udfylde alle felter.
4. Det indsamlede beløb sendes til DFS - senest 1. maj.
5. Ved gavebrev eller fast gave kan det være en god idé, hvis du tilbyder 

at sende de udfyldte tilmeldinger tilbage til DFS.



FAST GAVE TIL DFS
CPR-nr.:

Navn

Adresse

Postnr./by

Telefon 

E-mail

Jeg ønsker at give et fast beløb på:                kr.

Jeg ønsker at give dette beløb:

               hver måned   hvert kvartal                    hvert år.

Oplysninger til Betalingsservice:

Reg.nr.                    Kontonr.

TAK FOR DIN GAVE!
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Din faste gave er med til at gøre det muligt. TAK!

Gavebrev eller fast gave?
Med et gavebrev giver du DFS sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får 
samtidig en skattefordel, da op til 15 % af din indkomst er fradragsberettiget efter lignings-
lovens § 12. Du kan tegne gavebrev på en procent af din indkomst eller på et fast årligt beløb.

Med gavebrevet forpligter du dig til at give en årlig ydelse for livstid eller i en årrække på 
mindst 10 år, dog højst så længe du lever. Ved gavebrev på procent forpligter du dig til at give 
DFS adgang til de nødvendige oplysninger på din årsopgørelse, da det er DFS, der indberetter
dine ydelser til Skat. Du kan også give os adgang til at hente oplysningerne hos Skat - se 
vejledning på gave.soendagsskoler.dk

Med en fast gave støtter du DFS økonomisk i en fast givertjeneste uden at binde dig selv juri-
disk (som ved gavebrev). Den faste gave bliver typisk kaldt månedsgave, men kan også gives 
med andre intervaller.

Du kan (pr. 2020) årligt få fradrag for gaver op til 16.600 kr. efter ligningsloven § 8A.
Ægtefæller har derfor et samlet fradrag på 33.200 kr.



Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet aftales. 
Jeg er indforstået med at give DFS de nødvendige oplysninger vedr. min indkomst hvert år. 
Hvis lovgivningen ændres og gaven ikke kan fratrækkes min indkomst, kan forpligtelsen bortfalde.

TAK FOR DIN GAVE!
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Dit gavebrev er med til at gøre det muligt. TAK!

GAVEBREV TIL DFS
CPR-nr.:

Navn

Adresse

Postnr./by

Telefon 

E-mail

Jeg forpligter mig til at give Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler et årligt beløb:

               i min. 10 år (højst så længe jeg lever) eller                for livstid.  Første gang i år:     

Jeg ønsker at give et fast årligt beløb på:       kr.

eller

Jeg ønsker beløbet beregnet som                                % af min årlige skattepligtige indkomst.

Jeg ønsker, at beløbet trækkes over PBS ...             hvert kvartal                hvert år.

Reg.nr.                    Kontonr.

eller        Jeg ønsker selv at foretage indbetalingen.

Underskrift Underskrift (DFS)



TAK FOR DIN GAVE!
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Din faste gave er med til at gøre det muligt. TAK!

FAST GAVE TIL DFS
CPR-nr.:

Navn

Adresse

Postnr./by

Telefon 

E-mail

Jeg ønsker at give et fast beløb på:                kr.

Jeg ønsker at give dette beløb:

               hver måned   hvert kvartal                    hvert år.

Oplysninger til Betalingsservice:

Reg.nr.                    Kontonr.

Gavebrev eller fast gave?
Med et gavebrev giver du DFS sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får  
samtidig en skattefordel, da op til 15 % af din indkomst er fradragsberettiget efter lignings-
lovens § 12. Du kan tegne gavebrev på en procent af din indkomst eller på et fast årligt beløb.

Med gavebrevet forpligter du dig til at give en årlig ydelse for livstid eller i en årrække på 
mindst 10 år, dog højst så længe du lever. Ved gavebrev på procent forpligter du dig til at give 
DFS adgang til de nødvendige oplysninger på din årsopgørelse, da det er DFS, der indberetter
dine ydelser til Skat. Du kan også gi’ os adgang til at hente oplysningerne hos Skat - se vejled-
ning på gave.soendagsskoler.dk

Med en fast gave støtter du DFS økonomisk i en fast givertjeneste uden at binde dig selv juri-
disk (som ved gavebrev). Den faste gave bliver typisk kaldt månedsgave, men kan også gives 
med andre intervaller.

Du kan (pr. 2020) årligt få fradrag for gaver op til 16.600 kr. efter ligningsloven § 8A.
Ægtefæller har derfor et samlet fradrag på 33.200 kr.



TAK FOR DIN GAVE!
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Dit gavebrev er med til at gøre det muligt. TAK!

GAVEBREV TIL DFS
CPR-nr.:

Navn

Adresse

Postnr./by

Telefon 

E-mail

Jeg forpligter mig til at give Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler et årligt beløb:

               i min. 10 år (højst så længe jeg lever) eller                for livstid.  Første gang i år:     

Jeg ønsker at give et fast årligt beløb på:       kr.

eller

Jeg ønsker beløbet beregnet som                                % af min årlige skattepligtige indkomst.

Jeg ønsker, at beløbet trækkes over PBS ...             hvert kvartal                hvert år.

Reg.nr.                    Kontonr.

eller        Jeg ønsker selv at foretage indbetalingen.

Underskrift Underskrift (DFS)

Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet aftales. 
Jeg er indforstået med at give DFS de nødvendige oplysninger vedr. min indkomst hvert år. 
Hvis lovgivningen ændres og gaven ikke kan fratrækkes min indkomst, kan forpligtelsen bortfalde.


