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Danske Baptisters Spejderkorps har igen i år brug for din hjælp. 
Korpset har brug for 100 givere á 200 kr. for at opnå momskompen-
sation.

Lige som tidligere holder Korpsrådet også i år fast i, at gaverne ikke 
skal indgå i korpsets daglige drift.

Korpsrådet har i år valgt, at man kan støtte de to projekter, som 
beskrives her. 

PROJEKT 1
SPEJDERHJÆLPEN 
Spejderhjælpen har sammen 
med Landsforeningen LEV og 
Danske Handicaporganisationer 
startet et projekt i Ghana, som 
hedder ’Inklusion for alle børn’. 
Projektet har til formål at fremme 
inklusion af udviklingshæmmede 
børn i lokalsamfund–ene. 

Ønsker du at støtte Spejderhjælp–
ens arbejde, skriv da: Projekt 1. 

Foto: Timothy, DH



PROJEKT 2
STØT DEN LOKALE SPEJ-
DERKREDS
Korpsrådet har besluttet, at 
det i år også skal være muligt 
at støtte en lokal spejderkreds 
gennem ’Gaver der gavner’.

Kredsen kan bruge gaven, som 
de ønsker. Dette er et projekt, 
som både sikrer, at korpset får 

en gave i form af en giver, og en 
lokal spejderkreds får en økon-
omisk håndsrækning i form af 
gaven. 

Støttes projekt 2 udloddes gaven 
i januar 2021, når alle gaver er 
opgjort. 

Ønsker du at støtte en lokal 
kreds, skriv da: Projekt 2 + 
navnet på den lokale kreds. 
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Korpskontoret, Wagnersvej 33, 2450 Kbhvn. SV
E-mail: dbs@dbs.dk, Tlf.: 9816 6250

Vejledning

Har du lyst til at give en gave, 
skal du betale mindst 200 kr. på 
en af følgende måder: 

Bankoverførsel til Reg. nr: 9102 
– Kontonr: 202 57 49602

ELLER

Mobilepay: 39454 

Det skal fremgå af betalingen, 
om du støtter projekt 1 eller 
projekt 2 (husk navnet på kred-
sen), samt navn, adresse og 
e-mailadresse. Notér også, at det 
vedrører en gave.

Hvis du ønsker skattefradrag for 
din gave, skal du også oplyse 
CPR-nummer. Korpskontoret ind-
beretter herefter beløbet til SKAT.

Du forpligter dig naturligvis ikke 
for mere end et engangsbeløb. 

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte Korpskon-
toret på dbs@dbs.dk. 


