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De første 30.000 er delt ud
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Det koster
18 kr. at
fremstille en
BikerBibel

Idéen med BikerBibelen er, at så
mange som muligt skal have
mulighed for at læse Guds Ord også dem, der kører på motorcykel.
Når vi kommer rundt på træf og
besøg hos andre klubber - eller
møder en motorcyklist på tanken,
oplever vi stor interesse for
BikerBiblen og det, der ligger bag.
Hjælp os at nå flere med Guds ord.
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Ja!

Jeg vil gerne støtte
udgivelsen af BikerBibelen

Jeg indbetaler kr. ________ på Bank:
reg 9570 Konto 06139450 mrk ”proj. 6001”
- brug huskesedlen forneden
Ved angivelse af navn, adresse og personnummer kan beløb op til kr. 15.000 fratrækkes på
selvangivelsen - dog ikke de første 500 kr.
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Dette er ikke juridisk bindende - men et trosløfte til Herren
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De 5 klubber er:
MC Kirken
Exodus MC
MC Kilden
Tribe of Judah MM
Cross Bikers
Læs
mere
på:

www.bikerbibel.dk
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