Indsamling til Strandsborg
Stjernen modtog her i efteråret et ”nødråb” fra Strandsborg lejrens bestyrelse. Det er sådan, at Strandsborg
lejren er i gang med en større renovering. De startede sidste år og fortsætter i 2020.
Sidste år blev der foretaget følgende, for i alt kr. 332.600. At nedennævnte ikke er løbet op i mere, skyldes
en god flok venner, som har udført et stort stykke arbejde.
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Nye hynder til pejsestuen samt nye madrasser til hele lejren pris kr. 62.000
Nedrivning af 2 gavle og op muring kr. 114.500
To nye vinduer/døre i pejsestuen kr. 9.200
Nyt tag på den ene side af to af bygningerne + 9 velux tagvinduer kr. 97.000
Nye ventilatorer til alle badeværelser kr. 13.000
Ny varmevandsbeholder kr. 45.400
Ny vaskemaskine + nye skabe i baggangen kr. 4.500
I gang med at male alle værelser
De ønsker, at følgende bliver udført i 2020:

•
•
•
•

Færdiggørelse af udskiftning af taget på hele bygningen pris ca. kr. 250.000
I den forbindelse skal der ses på solcellerne pris ca. kr. 90.000
Reparation af murværk ca. kr. 50.000
Færdiggøre maling af lejren
Bestyrelsen og Tirsdagsfællesskabet har besluttet, at vi her i foråret vil lave et projekt indsamling til
renovering af Strandsborg. Vi har sat som mål kr. 25.000. Vi vil gøre det på følgende måde:
Vi laver indsamling 3 gange i foråret, første gang bliver den 28. januar 2020, hvor vi får besøg af Berit og
Peter Skødt. Peter vil fortælle mere om planerne med renoveringen. Berit vil fortælle om, hvilken betydning
lejren har for børne-, junior- og Teen arbejdet i Aarhus.
Det vil blive muligt at indbetale på Stjernens MobilePay 804598 eller bank konto 3409-3630079519 til
projektet med angivelse af formål. Vi sørger for, at beløbet bliver indberettet til SKAT, samt senere overført
til Strandsborg. Der vil løbende blive oplyst, hvor langt vi er kommet med indsamlingen.
Vi håber på og tror, at vi som IM samfund kan være med til at løfte denne opgave, som er så vigtig for vores
børn i Aarhus.

Birgit Poulsen
På vegne af bestyrelsen og tirsdagsfællesskabet

