Orientering om indsamling
til nyt flygel i Vejlefjordkirken

Vejlefjordkirken
8721 Daugård

Baggrund
Flyglet i Vejlefjordkirken er af ældre dato. Det er ved at være slidt,
fordi vi bruger det til glæde for mange hen over ugen. En mindre reparation bliver nødvendig inden for overskuelig tid, og efter reparationen har vi stadig et ældre flygel præget af brug gennem tiden.
Vi fik den tanke, at der kunne være god fornuft i at anskaffe et nyere og mere robust flygel, som fremover kunne fylde kirken med sine
toner.
Pengene til et nyere flygel skal ikke hentes fra menighedskassen, men
alene skal komme fra donorer, som vil investere i, at kirken har et
godt flygel.

Status:
Emnet har været til drøftelse i menighedsbestyrelsen,
hvor den fremlagte plan er
godkendt. Der er nedsat en
gruppe, som skal arbejde med
at informere og tage initiativer til at indsamle penge.
Gruppens medlemmer er Carsten Thomsen, Lone Jalving
og Preben Jalving.

Økonomi

Arbejdsgruppen har ikke på
forhånd kontaktet sponsorer,
så pr. august 2015 er det kun
den fremlagte plan, som gruppen har udarbejdet. I de
kommende måneder vil gruppen komme med informationer om indsamlingen.

Besparelse: Ved at handle inden for en overskuelig tid kan vi spare
omkostningen til reparation af kirkens flygel.

Salg: Vi vil sælge vort flygel - også selv om det ikke er meget værd.
Salget vil økonomisk hjælpe os lidt på vej.

Indsamling: Vi annoncerede en indsamling ved menighedsmødet i juni
2015 og stillede i udsigt, at vi i august 2015 ville komme med yderligere informationer.
Det er planen, at indsamlingen skal løbe frem til menighedsmødet i
maj 2016 - altså i yderligere 10 måneder. Her vil vi så se, hvad indsamlingen har indbragt og tage stilling til, hvad vi skal gøre fremadrettet.

Gave: Der er mulighed for at give en gave, som skattemæssigt er

fradragsberettiget jf. §8A-reglen. Det betyder, at du kan fratrække
en gave på op til kr. 15.000 i 2015.

Fonde: Vi vil i de kommende måneder søge forskellige fonde om midler til et nyere flygel.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte en fra arbejdsgruppen for yderligere
informationer:
Carsten Thomsen:
Lone Jalving:
Preben Jalving:

organist@hafnet.dk
vice@vejlefjordskolen.dk
pja@hafnet.dk

tlf. 5152 5789
tlf. 2078 6423

§8A
Ligningslovens §8A giver mulighed for et årligt fradrag på op til
15.000 kr. pr. person i 2015. Beløbet for 2016 er ikke kendt.
Menighedens kasserer skal kende givers identitet, herunder cprnummer, hvis der skal kunne opnås skattefradrag for gaverne.
Alle oplysninger behandles naturligvis fortroligt.

Din gave:
Der vil ikke blive optaget kollekter i kirken til et flygel.
De, som ønsker at give en gave til projektet, indbetaler
direkte til menighedens kasserer Alice Dorland.
Indsamlingen løber over to
kalenderår - 2015 og 2016.
Det giver mulighed for et
skattefradrag både i år og til
næste år, hvis du vil benytte
§8A-reglen. Husk at oplyse
det ved indbetalingen.

Med venlig hilsen
Carsten Thomsen Lone Jalving Preben Jalving
Daugård i august 2015

