
Minnegave
til Bellonas arbeid

 



Når en nær pårørende er gått bort 
kan du velge å gi en minnegave i 
istedenfor blomster. En minnegave 
kan være en fin måte å minnes 
noen du har mistet ved å gi en 
gave til et godt formål.
Miljøstiftelsen Bellona er svært 
takknemlige og ydmyke for slike 
gaver til vårt arbeid. Gaver som 
dette gjør det mulig for oss å jobbe 
med viktige spørsmål knyttet til 
miljø- og klimautfordringer.

Hvem er Miljøstiftelsen Bellona
Bellona ble etablert 16. juni 1986 med 
det formål å arbeide for økt økologisk 
forståelse og vern av natur, miljø og 
helse. Stiftelsen jobber aktivt for å hindre 
forurensing og stoppe den globale 
oppvarmingen.

Bellona er en uavhengig stiftelse 
som jobber med et bredt spekter 
av miljøspørsmål. For Bellona er det 
spesielt viktig å jobbe med løsninger 
på klimaproblemene – løsninger som 
fornybar og forurensningsfri energi, 
energieffektivisering og CO2-håndtering. 
Våre arbeidsområder er miljøgifter, avfall 
og gjenvinning, bærekraftig havbruk, 
oljevern og skipsfart, russisk atomindustri 
og menneskerettigheter, miljøeffektiv 
transport og vern av nordområdene mot 
oljeutvinning.

 

 



Slik gir du en minnegave til Bellonas miljø- og klimaarbeid

Nettbank og giroblankett

Det enkleste for oss og for deg er betaling via nettbank, men du kan 
også benytte giroblankett. Bruk kontonummer: 6320.05.88888. I feltet 
“betalingsinformasjon” må avdødes navn fylles ut, og annen ønsket 
informasjon. Husk at kontoeiers navn vil stå som giver med mindre du skriver 
noe annet.

Det kan også opplyses i dødsannonsen at minnegave ønskes og at gaven kan 
settes inn på kontonummer 6320.05.88888 merket med navnet på avdøde.

Etter begravelsen

I etterkant av begravelsen sender vi en hilsen til de pårørende med en oversikt 
over givernes navn hvor vi også oppgir samlet beløp på gaven som er gitt.

For spørsmål ta kontakt med:
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 4121 Grünerløkka, 0505 Oslo.
E-post: info@bellona.no 
Telefon: 23 23 46 00
http://bellona.no/stott-oss/minnegave
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