
 

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT:
– Covid-19 har ført til mer vold og overgrep, matmangel og tap 
av skolegang for mange barn. Du kan hjelpe ved å gi et FORUT-
fadderskap i gave. En alternativ gave som føles godt å gi, men 
også godt å motta. En gave til FORUTs arbeid for utsatte barn er 
en gave med mening.

Så enkelt kan det gjøres:
1. Du tegner et FORUT-fadderskap i navnet til den som skal ha gaven. Du registreres som betaler 
    og tegner en avtalegiro med et månedlig beløp på kr. 250,- som løper i 12 måneder. Bruk gjerne 
    skjemaet på baksiden.

2. Vi sender deg en velkomsthilsen – beregnet på den nye fadderen – som du kan gi videre til den 
    du vil overraske med denne spesielle gaven. Vi sender også med et bevis på at du har gitt denne 
    gaven.

3. Den nye fadderen mottar nyhetsbrev og annen informasjon fra FORUT på vanlig måte gjennom 
    året gaven dekker. Mot slutten av året får vedkommende en henvendelse fra FORUT med 
    spørsmål om det er ønskelig å fortsette fadderskapet på ordinær måte. Som giver vil du motta en 
    melding fra oss hvor vi bekrefter at ”gave-året” er omme, og det månedlige trekket stoppes.

Gi et FORUT-fadderskap i gave!



JA, jeg vil gi bort et FORUT-fadderskap!

Innsending av skjema

o

For å aktivere betaling med AvtaleGiro må vi ha en signert innmelding. Fyll ut skjemaet og send til FORUT.
Enten pr. post til: FORUT, Boks 300, 2803 Gjøvik. Scannet versjon sendes: forut@forut.no

Boks 300, 2803 Gjøvik
e-post: forut@forut.no

www.forut.no

FORUT oppfordrer alle til å benytte AvtaleGiro  - det er det mest kostnadseffektive for oss!

Mottager av FORUT-fadderskap:
Navn: ________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Postnr./sted: __________________________________________  Tlf.: ___________________

E-post: _______________________________________________________________________

Givers navn: __________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Postnr./sted: __________________________________________  Tlf.: ___________________

E-post: _____________________________________________________________

Belast mitt kontonummer: 

Sted, dato: ___________________________  Underskrift: _________________________
FORUTs kontonummer: 7220.05.51681

Kid.nr. (fylles ut av FORUT)

FORUT garanterer at  opplysninger vi registrerer om deg og ditt FORUT-fadderskap, kun vil bli benyttet av FORUT til utsendelser i for-
bindelse med ditt fadderskap. Persondata vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven.

AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og  
rimelig. Ønsker du flere opplysninger om  
AvtaleGiro - kontakt din bankforbindelse.

   og betaler kr 250,- pr måned

AvtaleGiro Beløpsgrense
Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro.
Beløpet trekkes den 20. hver måned.
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir 
min bank beskjed om at det opphører.

o Maksimum beløpsgrense pr. trekkmåned er lik 
avtalt månedsbeløp

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingeno

og betaler kr_______ pr måned 
(valgfritt beløp over kr. 250,-)

o


