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TILSLUTNINGSSKEMA
Efter at have læst vedtægter for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler  
ønsker vi hermed at få tilsluttet nedenstående lokalforening:

1. Arbejdets art:

2. Klubbens navn:

3. I hvilket sogn: og kommune:

4. Mødested (navn):

           Adresse: 

           Postnr:           by:

6. Tidspunkt: ugedag:

6. Hvornår er arbejdet begyndt:  dato:            / år:

7. Antal børn/juniorer fordelt på følgende aldersgrupper - hvis arbejdet er i gang:

a. Antal børn fra 0 - 6 år: b. Antal børn fra 7 - 10 år:

c. Antal børn fra 11 - 13 år: d. Antal børn over 13 år:

8. Kontaktpersons oplysninger

Navn:

Adresse:

 Tlf (fastnet): Tlf (mobil):

E-mail:

9. DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) kontaktpersons oplysninger (udfyldes kun hvis I er DUF-klub)

Navn:

Adresse:

 Tlf (fastnet):      Tlf (mobil):

E-mail:

10. Samtlige medarbejderes navn, adresse, tlf. og e-mail:
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Med venlig hilsen

Steen Møller Laursen
Landsleder

10. Fortsat:

11. Som ny klub kan I gratis modtage 3 numre af børnebladet ”Superfrø” til børnene i klubben
fra tilslutningen er sket.

Såfremt I ønsker bladet, skal I sætte kryds her:

Hvis der er noteret antal børn under punkt 7, sender vi det antal.
Er der ikke noteret noget under punkt 7, sender vi 10 stk.
For ændring af antal blade, kontakt Lisbeth Nørgaard, lng@imh.dk eller 8227 1335.
Med det tredje nummer sender vi et brev, hvor I bliver spurgt, om I ønsker abonnement på bladet.
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