Donationsaften 2018
Torsdag d. 22. februar
Formålet med donationsaftenen er 2-foldigt
•
•

at række ud med økonomisk hjælp fra Vejle Indre Mission
at styrke fællesskabet i Vejle Indre Mission

Vi samler hvert år ind til 3 forskellige formål, og i år har bestyrelse valgt at støtte
•
•
•

Kirkens Korshær i Vejle. De har bl.a. brug for en Christiania-cykel til deres nye præst
Børkop Bibel Højskole, som har brug for hjælp til renovering af elevværelser
Indre Mission på landsplan – bl.a. skal cafebussen have en afløser

Desuden har vi aftalt med IMU, at for de donationer, IMU’erne giver, vil pengene i stedet gå IMU.

Fælles for alle er, at det er projekter og organisationer, som vi som fællesskab gerne vil støtte,
både økonomisk og i bøn.
Hvordan
Selve indsamlingen foregår ved, at vi afholder en auktionsaften, hvor alle kan donere
oplevelser/ting/ydelser anonymt, som alle igen kan byde på. På den måde møder vi nye
mennesker, som vi måske normalt ikke snakker med, og får fælles oplevelser og gode snakke.
Dette er med til at styrke fællesskabet.
For at dette kan lykkes, er der brug for donationer af mange forskellige slags – og endnu flere til at
komme og byde på donationerne d. 22. februar

Nogle donationer har en maks. pris, og der vil blive trukket lod i tilfælde af for mange bud. Andre
donationer er i frit udbud.
Det er vigtigt, at man angiver dato, antal personer og andre vigtige informationer ved indtastning
af donation.
Hvis du tilmelder en donation inden den 11. februar kl. 24, er du med i lodtrækning om en Brunch
for 2. Absolut sidste mulighed for at tilmelde en donation er søndag den d. 18. februar kl. 12.
Klik her for at give en salgsdonation: https://easysolutions.typeform.com/to/Lr6wH1
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til donationsaften i Vejle Indre Mission.
På gensyn til donationsaften!
Anette Rasmussen, Hanne Jensen, Johny W. Skovdal og Karl Madsen
PS: Se inspiration til donationer herunder

Eksempler på donationer fra de seneste
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Spille aften med lækker kage
Hyggeaften med strategispil inkl. aftensmad. Personer
som elsker strategispil.
Kom med ud i naturen. Gå tur på Randbølhede og
efterfølgende bålhygge ved Kirstinelyst, med pølser,
varm kakao, og kaffe.
En herreaften for 7 personer
Spion for en aften! Her kan du få trænet dit pokeransigt,
med en spilleaften kun med sociale spil, hvor det gælder
om ikke at blive afsløret hvem du er! Inkl.
slik/chips/sodavand/kaffe
Travetur i forårsskoven ca 4 km med efterfølgende
kaffebord
1-1½ times velvære massage for kvinder, der trænger til
en "timeout" i en hektisk hverdag
Marengslagkage med frisk frugt og karamel
3-retters middag
Vi laver kort
Fodboldgolf og picnickurv
Spilleaften for de spilleglade og dem der ikke er det.
Sluk fjernsynet, find de gode travesko og en varm
sweater frem. Tag med på gåtur i Vejle Ådalen og nyd
udsigten fra Runkenbjerg. Efterfølgende griller vi pølser
over bål og drikker kaffe
Brætspilsaften til alle der gerne vil lære nyt. Inkl.
slik/chips/sodavand/kaffe
BIND EN BUKET. Tag selv 2-3 bundter friske blomster
med denne dag. Bind din egen buket - evt. med
vejledning af uprofessionel, men erfaren,
blomsterbinder. Der serveres kaffe/te med kage.
Sensommerhygge og middag
90'erne, kræa og kræs
Lørdagsbrunch og gåtur ved vandet hvis vejret er til det
50 kransekagetoppe
Eksklusiv Pool/Billard aften med spisning for 5 personer
60 sønderjyske gode råd
Middag med hygge og kaffe
30 napoleonshatte
Vi forsøger igen med noget mandesejlads. Dejlig båd,
dejlig mad og godt samvær.
En krea aften, hvor vi laver quilling - fugle, blomster mm.
Vask af vinduer i lejlighed eller hus udvendig og
indvendig
50 Sarah Bernhardt kager
Vi Griller og hygger får kaffe og kage, med en slag
minigolf, hvis vejret tillader det
Grill aften i det grønne...
Brunch
En hårklipning
'Hækle, hits og quiz' - aften for kvinder der er åbne
overfor hækling, 80'erne og quizzer generelt
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Krea-hygge uden kalorier!
Oplev pinsesolen danse pinsemorgen 24.5, vi går en god
tur fra ca. kl. 4.00 - herefter kaffe og rundstykker
En bilvask
Weekend i Sommerhus
Risk-aften med mande-snacks m.m.
Take away. Mørbrad med ris til 4 personer. Der
medfølger 1½ L sodavand
Mini Pilgrimsvandring (5-8 km) efterfulgt af kaffe og kage
Kirkefrokost for 5-8 personer
Luksuspicnic
Middag fra solnedgangens land
Kom og få hjemmelavet æbleskiver!
Udskiftning af skærm + evt. bagside på en ellers
funktionel iPhone 4 / iPhone 4S - Frit valg sort eller hvid.
En dansk inspireret middag til 8 personer
Tur for ti tøser. Der er gratis parkering. Der er ikke drikke
poster undervejs. 10 km rask gåtur i varieret terræn. Det
tilrådes, at være forberedt på en god snak. Der er urtethe
og knæbrød efter mål.
Guidet gåtur (ca 9 km) i den flotte natur på nordsiden af
Rands Fjord.
Strategispil og pizza.
Spilleaften for de spille gale og de normale
Østjysk kaffebord til maks 12 personer
Filmaften for juniorer!
En brætspilsaften med ost og vin
Hækl og Hyg! Hyggelig krea-aften med strik, hækling eller
andet kreativt. Vi inspirerer og hjælper hinanden - så
kom også gerne selvom du er nybegynder. En aften med
masser af hygge - og selvfølgelig noget godt til ganen
Frokost og tur til syvårssøerne
Ud i det blå: Gåtur ved det dramatiske Trelle Næs. Efter
gåtur griller vi pølser og drikke kaffe med hjemmebagt
kage
Oste grill for alle der vil opleve en anderledes grill aften.
Sejltur på Vejlefjord en forsommeraften med madkurv og
lidt sødt.
Kanotur på Gram Å i Sønderjylland, -et kik forbi Gram
slot, kendt fra tv serien "Godsejerne".
Pilgrimsvandring - 13 km. Rute: Jelling - Fårup Sø Hopballe - Jelling. Frokostsandwich, frugt og
forfriskninger.
Mandehørm og konkurrence. Mød op til en aften i
missionshuset hvor bordtennis og bordfodbold
kombineres med hygge og lidt godt til ganen.
Kun for piger. Frokost med forskellige salater,
hjemmebagt brød og efterfølgende kaffe med chokolade
1 Marengslagkage med frisk frugt og karame
4 timers hjælp til gennemgang af privatøkonomien
Bøge-brænde. 1 rummeter bøge-brænde af bedste
kvalitet.
Havearbejde (3-6 drenge kommer og ordner haven)
Rengøring (2 piger)

