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Svenska Alliansmissionens Ungdom

SVARSPOST
Kundnr. 550 205 300
558 00 Jönköping

Frankeras ej
Mottagaren 

betalar portot

Vik här!

Tejpa här!
Tejpa här!

Var med och gör skillnad och skapa

möjligheter för utveckling av läger,

utbildningar, arrangemang, ledarstöttning osv.

Tillsammans är vi starka,
just därför är din gåva viktig.



Svenska Alliansmissionens Ungdom
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
telefon 036-30 61 50
hemsida www.sau.nu
e-post info@sau.nu

Organisationsnr

826000-4414

Betalningsmottagare

Betalare

Namn och adress

E-post:

Ort och datum Underskrift

Bankens namn

Kontoinnehavarens personnr/organisationsnr

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro

jag vill bli Bärare i Bärarlaget och stödja SAU:s verksamhet bland
barn och unga regelbundet genom att varje månad via autogiro ge:

Beloppet dras den sista vardagen varje månad

100 kr 50 kr 150 kr 250 kr

Jag vill gärna ge ............................. kr (Ange valfri summa)

JJAA,,

BBLLII  EENN  DDEELL  AAVV  LLAAGGEETT

I mer än 120 år har SAU bedrivit verksamheter för barn och unga.Vi bär med oss
en inspirerande historia, men vi vill inte nöja oss med att bli förvaltare av den.Vi vill
vara med och forma framtiden, och som ett led i den ambitionen finns Bärarlaget.

Bärarlaget innebär att du som Bärare finns med och stöttar SAU:s arbete regelbundet
och långsiktigt genom en månadsgåva via autogiro på valfri summa. Förutom den
ekonomiska stöttningen så får du kontinuerlig information om vad som hänt och händer
i SAU, vilket vi önskar, hoppas och tror ska leda till ett fördjupat engagemang i bön.

Med din gåva är du med och gör skillnad och skapar möjligheter för fortsättning
och utveckling av läger, utbildningar, arrangemang, ledarstöttning osv.
Tillsammans är vi starka, just därför är din gåva viktig.

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  MMEEDD!!
Genom att fylla i blanketten till höger så medger du att valfri summa avsätts från ditt
konto varje månad. 4 gånger/år så får du aktuell information från Bärarlaget till angiven
mailadress. Du kan naturligtvis avsluta ditt engagemang i Bärarlaget när du önskar.


