Kære missionspartner

Rønne d 5. august 2019

Vi har brug for din hjælp. Lovgivningen i Danmark er blevet ændret hvilket betyder, at vi skal ændre vores
organisationsform fra den registrering vi har i dag til at blive registreret som en almennyttig forening med
et humanitært formål, der bygger på et kristent grundlag. Ændrer vi ikke registeringen mister alle, som
støtter vores arbejde økonomisk i Danmark, muligheden for at trække den økonomiske gave fra i skat.
Kravet til den nye registrering er at New Life Outreach (NLO) har mindst 300 medlemmer og 100
gavegivere.
Vi har rigtigt mange gavegivere, men vi har ikke 300 medlemmer. Derfor vil vi gerne bede dig om at støtte
os ved at melde dig ind som medlem af Foreningen New Life Outreach. Vi vil bede dig om at gøre det
hurtigst muligt, da vi skal have alt det formelle på plads senest den 1. oktober 2019.
Som medlem modtager du fire nyhedsblade årligt, og løbende nyhedsmails om arbejdet i Tanzania. Du
bliver også løbende informeret om, hvad der er af aktuelle behov. Som noget nyt vil du blive inviteret med
på missionsture til Tanzania, hvor du får lov til at komme helt tæt på og opleve Hannah og Egons
missionsarbejde.
Et medlemskab koster 200 kroner årligt. Opkrævning af medlemsskabet sættes på NETS. Du kan til enhver
tid opsige dit medlemskab.
Medlemskabet oprettes nemt via tilmeldingsmodulet på www.nlo.dk. Dine persondata er trygge hos os.
Læs mere om vores privatlivspolitik på hjemmesiden.
Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du sende en SMS eller ringe til Lene Marie Rasmussen på
telefon 29 28 71 63 eller til Ruben Holmgreen Falk på 24 85 39 24.
Vi gerne sige tusinde tak for dit engagement igennem forbøn, modtagelse af nyhedsblad og økonomisk
støtte til i Hannah og Egon Falks missionsarbejde i Tanzania. Vi håber, at du også har mulighed for at
hjælpe os som medlem af foreningen. Det er vigtigt for os at du er med på denne måde også.
På vegne af Hannah og Egon, samt hele NLO-staben
Med venlig hilsen

Ruben Holmgreen Falk
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