LHL minnegave
– en gave til livet

LHL minnegave gir varig glede

Det gjør vondt når noen i familien eller en nær venn går
bort. Det kan føles meningsløst og urettferdig. I sorgen er
det mange som finner mening i å kunne hjelpe andre, og
velger å gi en gave til en organisasjon eller sak i stedet for
å sende blomster til hjemmet.
LHL minnegave er et alternativ til å gi blomster ved gravferd eller bisettelse.
En minnegave kan spre glede og takknemlighet i lang tid. I tillegg til å hedre
et medmenneske, en god venn eller et kjært familiemedlem, vet du at
gaven din vil bidra til å gi hjerte- og lungesyke et bedre liv.

En gave som gir resultater
LHL trenger støtte for å gjøre en best mulig jobb. Vi er svært takknemlige
om du velger å la din minnegave tilfalle LHL, så vi kan fortsette å skape
samlingspunkt og nettverk, utvikle tjenestetilbud og være en pådriver
for gode helsetjenester og rettigheter for hjerte- og lungesyke og deres
pårørende. Mer støtte gir også mer forskning og helsefremmende arbeid.

Slik gir du minnegave til LHL

I stedet for blomster
De pårørende kan oppfordre til at man i stedet for blomster gir en minne
gave til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Dette kan man opplyse om
i dødsannonsen. Minnegaver kan samles inn i forbindelse med s eremonien,
eller overføres direkte til LHL.

Informer om minnegave i dødsannonsen
Hvis minnegaver ikke kan samles inn i kirken/kapellet, bør LHLs bankgironummer oppgis i dødsannonsen. LHLs kontonummer for minnegaver
er 3207 32 22221.

Innsamling i kirken/kapellet
Man kan forhøre seg med kirken/kapellet om det kan samles inn minne
gave i forbindelse med seremonien. Begravelsesbyråene sørger for det
praktiske. Denne brosjyren kan også legges tilgjengelig.

Bruk vedlagte giro
Etter seremonien sendes det innsamlede beløpet til LHL gjennom nettbank,
eller på vedlagte giro. Enkeltpersoner kan også gi minnegaver direkte til
LHL ved å benytte giroen, eller ved å overføre et beløp til kontonummer
3207 32 22221 i nettbanken. Beløpet velger du selv. Husk å føre på avdødes
navn, pårørendes navn og adresse, og givers navn og adresse.

Takkeannonse og minnekort til pårørende
LHL setter inn en takkeannonse for innkomne minnegaver i en utvalgt avis.
Vi sender også en kondolansehilsen til de pårørende, der vi oppgir samlet
gavebeløp. Når enkeltbeløp er sendt direkte til LHL, legger vi ved en liste
over givernes navn.

Dersom det skulle være spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på
telefon 67 02 30 00 eller e-post: post@lhl.no. Her kan du også bestille
ekstra giroer for minnegave.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke		
Besøksadresse: Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
Postadresse: Pb 103 Jessheimbyen, 2051 Jessheim
Telefon: +47 67 02 30 00
E-post: post@lhl.no Web: lhl.no

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon
med over 52 000 medlemmer. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.
Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker, rehabilitering og
sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter
og pårørende før, under og etter behandling. Vi har helsefaglige
eksperter og likemenn som svarer på spørsmål på nett, telefon
og på behandlingsinstitusjoner i hele Norge.
Gjennom folkeopplysning, opplæring, behandling, oppfølging,
forskning og politisk påvirkning har LHL siden 1943 bidratt til
å gi folk et bedre liv. Det skal vi fortsette med.
Les mer om oss, våre tilbud og dine medlemsfordeler på lhl.no

Bli medlem i LHL
Send sms med kodeord
medlem til 2007
eller meld deg inn via lhl.no
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