Foreløbig finansiering:
kr.
kr.
kr.

490.000
100.000
550.000

kr. 1.140.000

Arvebeløb
LM-lejrens kassebeholdning
LM-Bornholms afdelingskasses hensættelser,
og Pedersker missionshus
I alt finansieret.

Renovering af LM-lejren i vinteren 2016 - 2017

I vinteren 2016/17 er der udført følgende i værelsesbygningen:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af toilet m/håndvask på alle værelser
Etablering af 4 baderum og et toilet på hver værelsesgang
Etablering af kloak til værelser
Nye vinduer mod nord
Isolering af ydervæg mod nord
Centralvarme, rør, ventilation og slanger udskiftet
Nyt el mv.

Renovering af LM-lejren vinteren 2017 - 2018
Næste vinter ønskes følgende udført:
•
•
•

Opgave
Nye vinduer mod syd
Isolering af ydervægge mod syd
Færdiggørelse af lofter

Budget
kr. 100.000
kr.
85.000
kr.
60.000

Renovering af LM-lejren de kommende år

I de kommende år ønskes følgende renovering udført i takt med
at tid, kræfter og pengene er til stede:
•
•
•
•
•
•

Døre og vinduer i hall'en
Dørpartier mod øst og vest.
Tag på drengefløjen
Ventilation fra toiletter på værelserne
Gulv som synker i mødesalen
Genopretning af isolering i hovedbygning

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

40.000
20.000
300.000
35.000
140.000
120.000

LM-Lejren har brug for et løft
pe

og

ng

eg

en

av
e

!

Økonomi:
LM-lejren er en missionsstation. Vi
har lejren, fordi det er en god base for
vores virke ”til evangeliets fremme”.
Her mødes børn, unge og voksne til
fællesskab, bibelundervisning, bøn,
hygge og leg.
Efter ca. 40 år uden større
vedligeholdelsesprojekter er vi nu i
gang med en mere gennemgribende
renovering af værelsesbygningen.
Det er helt nødvendigt, for at vi kan
opretholde missionsindsatsen ud fra
LM-lejren.
Vi har været i den privilegerede
situation, at vi har kunnet komme
rigtig langt denne vinter grundet dels
en stor arv til lejren, overskuddet fra
salget af Pedersker missionshus
samt hensættelser i afdelingskassen.
Men der er brug for en del mere.
Både til at betale for det vi har lavet
denne vinter, og det som vi har behov
for den kommende vinterperiode.

TAK FOR EN GOD GAVE TIL
MISSIONSARBEJDET
UD FRA LM-LEJREN.
Målet er at indsamle min. kr. 400.000
i perioden 2017-2019!

Forventede udgifter 16/17:
Forventede udgifter 17/18
Foreløbig finansiering
Momskompensation
LUMI-Genbrug *
Overskud fra LM-Lejren
I alt som mangler

kr. 1.750.000
kr.
245.000
kr. -1.140.000
kr.
-110.000
kr. - 300.000
kr.
- 45.000
kr.
400.000

(Se bagsiden)
(Se bagsiden)
(Se bagsiden)
(Se her under)
(I perioden totalt)

* Hvis afdelingsmødet 4/3-2017 godkender et forslag fra AS vil der
kunne bruges kr. 100.000 pr. år i 2017, 2018 og 2019 fra afdelingens
andel i overskuddet fra Lumi Genbrug.
Gaver og overskud fra LM-lejrens drift ud over det anførte vil blive brugt
til de opgaver der står under "kommende års renoveringer" på bagsiden
og som udgør ydeligere kr. 655.000 i udgifter.

Gaver er fradragsberettigede efter
gældende regler og sendes til:
Luthersk Mission Bornholm
Afdelingskasserer Thorkild Lund
Engløkken 1b, 3730 Nexø.
Tlf.: 56 49 41 75. E-mail: thorkild.lund@gmail.com
Kontonummer: 0650-5553110824
MobilPay: 5223 5623
Mrk. gaven: “LM Lejren”

Gaver kan gives på følgende måder:
1. En kontant enkeltgave
2. Et fast beløb i tre år - 2017, 2018 og 2019.
Kontakt afdelingskasseren for nærmere aftale.
3. Et lån som afdrages fx over 10 år. Kan evt. kombineres med indgåelse af et gavebrev. Kontakt afdelingskasseren hvis du ønsker at
høre nærmere om at udlåne et beløb til renoveringen af LM- Lejren.

