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Vill du skänka 50 000 kr?

FÖRETAG:

Du kanske har 50 000 kr över och då använder vi gärna dem för
att göra Strandhem till en plats där människor i alla åldrar även
i fortsättningen kan få möjlighet att möta Jesus och fördjupas i
relationen med honom.

ORGNR:

........................................................................................................

..........................................................................................................

ADRESS:

.........................................................................................................

Har du inte 50 000 kr? Då har vi ett förslag till dig!

POSTADRESS:

Du kan låna pengar och skänka dem till Strandhem.
Du har kanske ett hus som inte är belånat fullt ut och då finns det
möjlighet att ta lån med huset som säkerhet.

1. Period

..................................................................................................

Avtalstiden löper från..............................................................................

Vad innebär det för dig?

och tillsvidare, alternativt till..................................................................

Om du lånar 50 000 kr med ditt hus som säkerhet kan du idag med
lätthet låna till en ränta på 3%. Detta innebär att du får en årlig
räntekostnad på 1 050 kr efter ränteavdrag, alltså mindre än 100 kr
per månad. Du kan alltså hjälpa Strandhem idag genom att ”skänka”
under 100 kr i månaden.
Vill du utöver räntan amortera av ditt lån på exempelvis 10 år så
blir din månadsutgift i början ca 500 kr för att sedan minska över
tiden gång.

2. Pris för mässingsskylt med gravyr av namn
eller företagslogga.

Strandhem till fler!

Mässingsskylt med logga eller namn
110 x 50 mm Texthöjd 10,5 mm
10 000 kr/år i minst 5 år

Vad innebär detta för Strandhem?
Om du och 99 andra personer gör på detta sätt får Strandhem in
5 000 000 kr och vi kan börja med det byggprojekt som Strandhem
behöver.

Mässingsskylt med logga eller namn
80 x 40 mm Texthöjd 7,5 mm
5 000 kr/år i minst 5 år

Ska man som privatperson låna till ”konsumtion”?

4. Placering på central plats på Strandhems område

Svaret på den frågan är nej! Detta är dock inte konsumtion utan det
du lånar till är en investering i ”ditt” Strandhem som kommer att
behålla sitt värde under lång tid framöver.

5. Moms
I avtalet ingår ej moms. Strandhem som ideell förening är ej
momspliktig och kan därför ej fakturera med moms.

Vill du resa?
Bland de som förbinder sig att skänka 50 000 kr senast den
31 augusti 2014 kommer en resecheck på 10 000 kr hos
Exodusresor att lottas ut.

6. Betalning
Mot faktura.

7. Uppsägning
Kontrakt som löper tillsvidare ska sägas upp senast 1 november
innevarande år. Dvs. två månader innan avtalet löper ut. Avtalet
skrivs i två exemplar och parterna erhåller varsitt. Underskrifterna
godkänner ovan beskrivna förutsättningar.
....................................................................................................................
NAMNTECKNING

........................................................................ .........................................
NAMNFÖRTYDLIGANDE

ORT & DATUM

Längtan efter att komma ut i naturen och vara i en miljö som är bra för
kropp och själ har växt i takt med den ökade stressen i samhället. Vi vet att
Strandhem har varit och är en plats för andhämtning och påfyllning för
många – och vi vill nå fler.
Barnlägerveckor, konfirmandläger, bibelskola, sportlovsläger och andra
ungdomsläger är verksamheter som har sin givna plats här. Vi vill på det
framtida Strandhem även kunna erbjuda konferensmöjligheter, utbildning
för fler kategorier av medarbetare, volontärer och församlingsbyggare.
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Mässingsskylt med logga eller namn
190 x 70 mm. Texthöjd 12,5 mm
20 000 kr/år i minst 5 år

Var med och
investera för
att förnya ditt
och kommande
generationers
Strandhem

I Örkelljunga med omnejd finns ett stort antal människor från andra
kulturer och många invandrare har behov av att lära sig svenska och
samtidigt få komma till en rofylld mötesplats. Vi vet att Strandhem har
fått fungera som en oas för många av dem – och vi vill nå fler.
Om vi får möjlighet att växa och förnyas, tror vi att fler människor söker sig
till oss. Det kommer i sin tur att innebära större ekonomiska förutsättningar
och möjlighet att fortsätta med vårt viktiga arbete.
Läs mer om projektet på www.strandhem.nu

För Missionsgården Strandhem
....................................................................................................................

&

NAMNTECKNING

........................................................................ .........................................
NAMNFÖRTYDLIGANDE

ORT & DATUM

Strandhem – en mötesplats för alla människor
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Var med och förverkliga
morgondagens Strandhem!

Satsningen görs för att Strandhem ska kunna
utveckla sin verksamhet och nå kommande
generationer.

Väl mött på det nya Strandhem!
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............................................................................................................

............................................................................................................

NAMN:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

ADRESS:

POSTADRESS:

POSTADRESS:

1. Lånesumma

Undertecknad medgiver gåva av följande belopp för medverkan till
nybyggnad av nytt boende på Missionsgården Strandhem.

Undertecknad medgiver utlåning av följande belopp, kr
....................................................................................................................
till nybyggnad av nytt boende på Missionsgården Strandhem.

2. Räntekostnader

100 000 kr

Undertecknad medgiver att detta lån är ett räntefritt lån.

50 000 kr

3. Amortering

Annat belopp ...................................................................................
....................................................................................................................

Två hus (1 & 2) kommer att inrymma lägerdeltagare,
sommarkonfirmander, externa konfirmandgrupper,
vandrarhemsgäster, övernattande konferensgäster
och andra som behöver en sängplats för natten.
Varje sovrum har egen toalett och dusch.

NAMNTECKNING

Undertecknad medger att lånet är amorteringsfritt i 5 år, därefter
amorteras lånet vid anfordran.
....................................................................................................................

....................................................................................................................

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Hus (3) kommer innehålla två lektions-/
konferenssalar med plats för ca 30–40 personer
i varje. I detta hus finns också ett kök som kan
användas av våra elever och övernattande gäster som
vill använda Strandhem som ett vandrarhem.

NAMNFÖRTYDLIGANDE

ORT & DATUM

....................................................................................................................
ORT & DATUM

För Missionsgården Strandhem
....................................................................................................................

Antal rum, hus 1+2.....................................12+13=25 st
Antal bäddar , hus 1+2...............................46+32=88 st
BTA hus 1+2 (sovdel)...................... 369+376= 745 m2
BTA samlingsbyggnad, hus 3...............................255 m2
BTA totalt............................................................1 000 m2

...................................................................................................

Gåva

250 000 kr
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ADRESS:

..................................................................................................

2015 ser det ur såhär

Arbetet går nu vidare med tekniska, arkitektoniska
och finansiella lösningar. Detta arbetet sker
i separata grupper med starkt fokus på sin
huvuduppgift.
En stor satsning av detta format behöver många
bidragsgivare. Ditt bidrag kan bestå av gåva, lån,
uppmuntran, bön, och frivilliga insatser.
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FASAD MOT VÄSTER			

För Missionsgården Strandhem

NAMNTECKNING

3
FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄSTER

....................................................................................................................

....................................................................................................................

NAMNFÖRTYDLIGANDE

NAMNTECKNING

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ORT & DATUM

NAMNFÖRTYDLIGANDE

....................................................................................................................
FASAD MOT ÖSTER			

FASAD MOT NORR

ORT & DATUM

FASAD MOT ÖSTER

2
Byggfinansieringsgruppen
Jörgen Nilsson, 0734-255 787
Linus Sjödahl, 0707-123 116
Lars Andersson, 0705-555 784
Tomas Nilsson, 0435-500 77, 514 77
E-mejl: byggfinansiering@strandhem.nu

FASAD MOT VÄSTER			

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖSTER			

FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER

&

Efter semestern i år börjas rivningen av de två
låghusen för att ge plats för de nya byggnaderna
(se bifogade skisser och ritningar).

LÅNEAVTAL

NAMN:

&

Strandhems styrelse har nu beslutat att satsa
vidare och anta utmaningen att bygga nytt.
Du vill säkert vara med i denna satsning!
Ta vara på möjligheten genom att välja någon av
alternativen i denna folder, eller genom att kontaka
någon av personerna i byggfinansieringsgruppen.

Strandhems
vision är att vara
en plats där människor
möts och får möjlighet
att möta Jesus.
Strandhem ska vara en
plats inte bara för oss
själva utan en självklar
och inbjudande
plats för alla.

GÅVOBREV

