
Kulturlanternen 
– Fremtidens Forsamlingshus –

Håber du vil spille med

– Landsbyerne Silkeborg Nord

Kulturlanternen har brug for din opbakning 
og det handler også om økonomi

Derfor opfordrer vi til at du og I støtter på følgende måder:
– Støt med din arbejdskraft

– Støt gennem firmasponsorater 
– Køb årskalenderen med lokale motiver

– Støt med firma tilsagn: Arbejde eller materialer
– Støt med gavebidrag gennem DGI (skattefradrag på 16.600)

– Støt gennem aktiviteter/arrangementer og indsamlinger
– Støt gennem opbakning til ideen og projektet

På forhånd tak

I samarbejde med:

Firmasponsorater 
 Sponsorater fra firmaer er også meget velkomne,  

der er flere muligheder fx:
Bronze Sponsorat: 5.000 kr. 
Sølv Sponsorat: 10.000 kr. 
Guld sponsorat: 25.000 kr. 

Det kan selvfølgelig også være et beløb efter eget ønske,  
sponsoreret offentligt eller anonymt.

Vil du, eller kender du en, der vil give et firmasponsorat hører vi 
gerne fra dig. For yderligere detaljer omkring de forskellige  

sponsorat “pakker” henvises til erhvervsfolderen.

Der vil også i starten af oktober være et møde med fokus  
på firmaer og sponsorer, nærmere info følger.

Kontakt os på kulturlanternen@gmail.com

Borgermøde til november:

Opdatering, økonomi og den videre plan



Tre foreninger i Lemming inviterer til  
en fælles brand og en fælles fremtid  
i dette projekt kaldet Kulturlanternen
For det første ønsker vi at skabe et nutidigt og fælles rum  

for alle  aktiviteterne i Lemming og omegn samt  
Landsbyklyngen “Landsbyerne Silkeborg Nord”.

For alle, med fællesskabet som det bærende. Fællesskabet om  
et godt liv med muligheder og åbenhed i forhold til både traditioner 

og nytænkning om alt under et tag og at skabe rum til mere. 

Vi ønsker at samle og optimere den energi der er i vores lokalområde  
og vi ønsker at samle og dele de aktiviteter der er i vores hverdag. Samle  

fordi vi løfter bedst i flok, samle fordi synergien skaber mere og flere. Samle 
fordi vi er udfordret på aktive og økonomien. Udvikle og åbne fordi vi ønsker  
at tænke nyt til lokalområdet og nyt til borgerne. Udvikle fordi vi vil åbne til 
omegnen, Sejling, Serup, Sinding, Skægkær, Nørskovlund, Grauballe og  

videre mod Silkeborg. Udvikle fordi vi generelt ønsker udvikling og fornyelse 
 i vore landsbyer og dermed tilflytning og boligudvikling.

Med venlig hilsen
Landsbyerne Silkeborg Nord, Lemming Sogns Borgerforening,  

Værkeriet og Lemming IF

Lokal indsamling
Her er vores samlede budget 2.000.000 som skal  

indsamles lokalt. Vi har tilsagn om pæne bidrag fra  
Lemming IF og andre. Vi mangler i alt ca. 1.500.000 kr.  

fra firmaer og private.

Det er til glæde for os alle  
– hjælp os med det sidste 

Du kan give din donation via DGIs Gavefond, som er  
godkendt af skattemyndighederne, med et fradrag helt  
op til 16.600,- kr. DGI udbetaler det indsamlede beløb  

uden nogen form for adm. gebyr.

Eks. 1:
Donerer du 10.000 kr. via DGIs Gavefond, 

koster det dig kun 6.500 kr. når fradraget fra  
Skat er trukket fra.

Eks. 1:
Donerer du 1.000 kr. via DGIs Gavefond, 

koster det dig kun 650 kr. når fradraget fra  
Skat er trukket fra.

Eks. 2: 
Donerer du 500 kr. via DGIs Gavefond, 

koster det dig kun 325 kr. når fradraget fra  
Skat er trukket fra.

Det er nemt:  
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.

Sådan kan
du støtte:


