
 

      Vejle, november 2019 

 

Kære venner og brugere af Vejle Missionshus 
Stort tak til alle der bærer med omkring Vejle Indre Mission. Det er dejligt, at Missionshuset bliver brugt næsten hver dag 
både til vores egne aktiviteter og ifbm. udlejning.  

Status på byggeriet 
Vi har fået tilsagn om bidrag på i alt 3.233.600 kr. og private lån på 275.000 kr. til det nye byggeri, hvilket er helt fantastisk. 
Vi havde rejsegilde den 31. oktober og må konstatere, at byggeriet følger næsten tidsplanen. Håndværkerne regner med 
at være færdig med det nye børne- og ungehus omkring den 1. februar. Vi har lovet at køre affald til genbrugspladsen og 
klare slutrengøringen i begyndelsen af februar. 

Vi arbejder på at få en delvis ibrugtagningstilladelse af huset, så vi kan flytte alt, vi kan bruge fra Damaskushuset ned i det 
nye hus i begyndelsen af februar. Derefter skal Damaskushuset fjernes og p-pladsen etableres. Her håber vi på, at mange 
vil give en hjælpende hånd. Bjarne Kragh har lovet at lede arbejdet omkring p-pladsen m.m.   

Ændringer i køkkenet 
Ved Infoaftenen den 8. november 2018 var der et klar ønske om at ændre køkkenet. Et udvalg har arbejdet med det, og 
der er nu bestilt ny hætteopvaskemaskine, 2 dampovne, 3 induktionsblus og stålborde m.m. Desværre er der for få am-
pere i huset, så der skal investeres i nye elinstallationer. Disse ændringer i køkkenet vil i alt koste omkring 350.000 kr.  

For 14 dage siden ville kaffeanlægget ikke længere. Der kan ikke fås reservedele til anlægget, så vi må købe et nyt, hvilket 
vil koste ca. 20.000 kr.  

Køkkenet vil desuden få et nyt depotrum i det tidligere kontor ved siden af køkkenet. 

Økonomi 
Vi glæder os over, de mange der har givet tilsagn om at bære med økonomisk. Hvis du ønsker at give et enkeltbidrag, skal 
du kontakte kasserer Mie Eriksen (kanikimie@yahoo.com) og oplyse dit givernr. eller cpr. Mie klarer indberetningen til 
Skat (det er muligt at få skattefradrag på op til 16.300 kr. pr. person pr. år for gaver til velgørende formål). 

Vi har lavet en lokal gavebrevsformular, som kan bruges, når der er tale om et gavebrev, hvor du betaler et fast årligt be-
løb til vores konto i en 10 årig periode eller laver en engangsindbetaling for de 10 år. De der foretager en engangsindbeta-
ling, skal også lave et lånedokument, da vi låner pengene af giveren i 10 år og afdrager årligt 1/10 af beløbet. Jo flere der 
kan betale det hele på éngang, des bedre er det for Vejle Indre Mission, så vi ikke skal låne mange penge andre steder. 
Dokumenterne skal sendes til Mie inden 31. december 2019. Dokumenterne kan findes her: vejle.indremission.dk/hvem-
er-vi/nyt-fra-byggeudvalget 

Vejle Indre Missions konto er: 9560-6580879509. I, der har givet tilsagn om penge og ikke har betalt endnu må gerne be-
tale inden juleaften, da store regningerne er begyndt at komme. 

Giver det anledning til spørgsmål så skriv eller ring endelig til os. 

Bed Gud om velsignelse over Vejle og Vejle Indre Mission. 

Med venlig hilsen 

Byggeudvalget, økonomiudvalget og bestyrelsen for Vejle Indre Mission 

Knud Dideriksen 

28552411 – knudjhd@gmail.com 

 


