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Dream Factory Zambia 
Apostolsk Kirke har sammen med Anitha og Peder Tind opstartet et arbejde i Zambia med bl.a. 
fodbold og socialt arbejde. Arbejdet kører i en Non-profit organisation, Dream Factory Zambia. Du 
kan læse mere om Dream Factorys arbejde på www.dreamfactoryzambia.org , hvor du også kan 
bestille nyhedsbrev mv. Modtagne gaver videresendes af Apostolsk Kirke i fuldt omfang til Dream 
Factory Zambia. Kirken i Fredericia betaler gebyrer og administration. 
 

Jeg/vi ønsker at give følgende gave via Betalingsservice:  
(alle felter med * skal udfyldes) 
 
*Navn: ___________________________________________________ 
 
 
*Adresse/Postnr., by: _________________________________________________  
 
 
*Tlf. nr. __________________________    E-mailadresse: ________________________________ 
 
 
*Cpr-nr (pga. skattefradrag. Alle 10 cifre): _____________________________________________ 
(ved ægtefæller: angiv begge cpr.numre, hvis der årligt gives over 15.000 kr.) 

 
*Dit pengeinstitut:  ________________________  *Reg.nr. på dit pengeinstitut: _______   
 
 
*Kontonr. (hvorfra beløbet skal trækkes): _________________________ 
 

Jeg ønsker at støtte med følgende beløb: 
Gave til Dream Factory, Zambia:  Beløb: ______________ kr. pr. måned 
 
Beløbet hæves hver måned. 

 
Hvis du ønsker at betale i andet interval (eks. kvartal), så anfør her:____________________ 
Kontakt os hvis du vil stoppe med at betale, ændre beløb eller formål du giver til. 

 
Du kan altid afvise en betaling, som fremgår af din Betalingsservice, 
hvis du ikke ønsker at betale en enkelt måned, eller du kan helt 
afmelde den, hvis du ikke længere ønsker at betale. Gøres via din 
netbank, i banken eller kontakt os. Så du har fuld frihed. 

 
Indbetalingen sker via Apostolsk Kirke i Fredericia, og giver mulighed for fradrag efter Ligningslovens §8a med op til 
15.000 i 2015. 
Du skal anføre dit cpr-nummer på kuponen, da det bruges til tilmelding af betalingen, og da beløbet automatisk 
indberettes til SKAT, så du får fradrag for gaven. Cpr-nummeret anvendes kun til disse 2 formål og opbevares sikkert, 
og kun så længe du er tilmeldt og skal have indberettet gaver til SKAT. 

 
Ved din underskrift godkender du, at vi må tilmelde betalingen til Betalingsservice. 
 
 
*Dato og underskrift: ______________________________________________________________ 
 
 

 


