Avtale om
FAST GIVERTJENESTE
Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å bli fast giver til:

Alle som har gått på Drottningborg, eller i det minste vært innom på besøk, husker
Hovedbygget med den flotte utsikten over Skagerak. Gjennom årene er det mange
hundre elever som har spist i matsalen og kost seg med maten, vennene og synet av det
blå havet, eller slappet av med en avis i dagligstua etter middagen.

Kan vi spørre om et
bidrag for fremtiden?
Gaver er en viktig del av økonomien til Drottningborg
videregående skole, og vi er svært takknemlige for
alle som gir til skolen. Skolens givere har igjennom
mange år sørget for at vi har kunnet realisere
forskjellige prosjekter som har kommet elevene til
gode. Statstilskuddet vi får pr. elev dekker ikke
investeringer i bygg og anlegg, og vi må derfor
skaffe midler til dette gjennom for eksempel elev
innbetalinger, dugnadsarbeid og gaver.
Vi har nylig gjort en stor renovering av kjøkken og
matsal, og flere andre nødvendige prosjekter er
under planlegging. Vi henvender oss derfor til sko-

lens mange venner og ber om et håndslag slik at vi
står rustet til å møte fremtidens investeringer. Vi har
flere tusen tidligere elever i tillegg til mange venner
av skolen, og dersom 500 av disse forplikter seg til
å kr 100 kroner pr. måned vil det utgjøre 600 000
kroner i året til skolen! Et slikt beløp vil utgjøre
en betydelig hjelp – og tenk om de samme kan gi 200
kroner!
Vi ser på skolens mangfoldige virksomhet som et
arbeidsredskap i Guds rike og ber om velsignelse over
enhver giver. Takk for gaven!

Drottningborg videregående skole				
Org. nr: 988 982 342
Drottningborg 20
Kontonummer: 3000 23 30381
4885 Grimstad					

Beløp pr måned kr

Belast mitt konto nr.

Kid-nr. (fylles ut av Drottningborg)

Navn

Adresse

Postnr.

Sted/dato

Sted

Signatur

