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Hold ikke det gode tilbage fra den, som
har brug for det, når det står i din magt
at yde det. Ordsp. 3,27

Du er, kan og har en masse godt. Det skal du ikke holde tilbage, men dele ud af. Ser du
et menneske i nød, er bibelen tydelig – du skal hjælpe! Kravet og forventningen er der,
men hvordan lever vi op til det? Jesus fastholder kravet, men samtidig også den udstrakte
hånd, når vi falder.

Jesus holdte ikke det gode
tilbage – men gav sig selv
Jesus lever for, i og gennem dig. Han ønsker, du skal tro på ham og leve med ham - det
kalder vi discipelskab. Jesus holdt ikke det gode tilbage. Han gav alt, hvad han havde af tid,
penge, kærlighed og til sidst sit eget liv.
I vores kultur tænker vi tit modsat – hvad kan jeg få, og hvordan opnår jeg mest muligt?
Vi har allerede rigtig meget! Det må vi ikke holde tilbage, men dele ud af. Holder du det
gode tilbage?

Det koster penge at lave IMU – faktisk ca. 3 mio. kr. årligt.
For de penge får du en masse aktiviteter, arrangementer,
ressourcer og ansatte, alt sammen med det formål at hjælpe
dig til at leve med Jesus. Vi holder ikke det gode tilbage, men
har brug for at du bærer med.

Udsagn:
Jeg vil vente med
givertjeneste til jeg
får flere penge.

Udsagn:
Det er de ældre,
der betaler for IMU’s
arbejde.

Fakta:
Mange glemmer det.
De fleste faste givere
begynder, mens de
kun har få penge.
Så begynd mens du
har lidt.

Fakta:
Korrekt: Gaver givet til
IMU af unge udgør
kun 20% af de samlede indtægter, resten
betales af andre –
er det rimeligt?

Udsagn:
Jeg giver allerede
penge til mange andre
gode formål.

Fakta:
FEDT! Så giv denne
folder til en anden,
der ikke gør.

Udsagn:
Jeg betaler for at deltage
på arrangementer, hvorfor skal jeg også give en
gave?
Fakta:
Arrangementerne skal
løbe rundt i sig selv, men
billetprisen dækker ikke
lønnen til de medarbejdere, der koordinerer
arrangementet. Din gave
gør, at vi kan planlægge
arrangementer og samtidig holde billetprisen lav.

Udsagn:
Jeg har ingen penge.
Fakta:
Danske unge har aldrig
haft så mange penge,
som de har i dag. Har
du mon lidt til IMU?

Hvad er en månedsgave?
Med en månedsgave giver du et fast bidrag hver måned. Du kan til enhver tid ændre eller
opsige din aftale, og du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du giver. Du får fradrag
for hele beløbet (dog max 14.800 kr. i 2014). Har vi dit cpr.nr. sørger vi for, at SKAT får
besked om din gave. Du får automatisk skattefradrag, som du kan se på din selvangivelse.
Fordele ved en månedsgave
• Du er med til at løfte ungdomsarbejdet over hele Danmark
• Du får lagt dine gaver i faste rammer og gjort givertjenesten en naturlig del af livet
• IMU kender på forhånd en del af årets indtægter og kan planlægge gode og
spændende aktiviteter
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, så kig forbi:
imu.dk/gave eller kontakt IMU-sekretariatet på 82271211/imu@imu.dk.

Jeg ønsker at give
en Månedsgave til IMU
50 kr. hver måned
150 kr. hver måned
300 kr. hver måned
________ hver måned

Evt. givernummer ________________________________________________________
Navn __________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________
Postnummer ____________________ By ____________________________________
Tlf ____________________________ E-mail _________________________________

Jeg ønsker gaven trækkes over Betalingsservice (PBS)
hver måned
hvert kvartal eller
hvert år
Reg. nummer _________ Kontonr. _____________
Cpr. nummer ______________________________

Dato ___________ Underskrift ______________________________________________

Blanketten udfyldes
og indsendes til Indre Missions Økonomiafdeling,
Korskærvej 25, 7000 Fredericia - eller:
Giv blanketten
til en af IMU’s ungdomskonsulenter - eller:
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Opret en Månedsgave
online på imu.dk/gave

