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TILSLUTNINGSSKEMA  
        GOSPEL-KIDS I DANMARK
  Gospel-kids’ formål er, på et evangelisk-luthersk grundlag, at formidle 
  evangeliet om Jesus Kristus for børn og juniorer ved at være et sted, hvor
  glæden er i centrum og bliver udtrykt gennem bevægelse, sang og musik.

Punkt A er obligatorisk, punkt B-E er valgfrie.

A: Tilslutning til Gospel-kids netværk - kræver, at I kan stå inde for Gospel-kids’ formål

1. Gospel-kids gruppens navn: 
 NB: Navnet skal altid indeholde ”Gospel-kids” og by, fx Åby Gospel-kids, 
 men må gerne hedde fx Superbørn - Gospel-kids Åby

2.  Mødested (navn):

              Adresse: 

              Postnr:                By:

3.  Tidspunkt:     Ugedag:

4. Hvornår er arbejdet begyndt:  Dato:               /    År:

5.  Antal børn/juniorer fordelt på følgende klassetrin - hvis arbejdet er i gang:

  a. Antal børn (0.-3. klasse)    b. Antal juniorer (4.-7. klasse) 

6.  Kontaktpersons oplysninger:

 Navn: 

 Adresse:

 Tlf. (fastnet):      Tlf. (mobil):     

 E-mail:

7.  Samtlige lederes navn, adresse, tlf. og e-mail: 



www.soendagsskoler.dk
adr:  Korskærvej 25 
 DK-7000 Fredericia
mail: kontakt@soendagsskoler.dk
tlf: 8227 1216

www.im-musik.dk
adr:  Korskærvej 25 
 DK-7000 Fredericia
mail: musik@imh.dk
tlf: 8227 1215
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Med venlig hilsen

Steen Møller Laursen
Landsleder i DFS

Bjarne Steen Overby Klitgaard 
Musikkonsulent i IM-musik

7.  Fortsat:

 

 

 

 

         Har I flere ledere, så send kontaktinfo på disse til kontakt@soendagsskoler.dk

B: Ønsker I yderligere, at Gospel-kids gruppen skal tilsluttes som DFS-klub? 
 Der er en række fordele ved at være tilsluttet DFS, bl.a. konsulentbesøg og 10 % rabat på Gospel-kids materialer, hvis de købes gennem DFS.
 Gruppen skal kunne stå inde for DFS’ vedtægter og I skal søge børneeattester via skema på DFS’ hjemmeside. Spørg evt. Gospel-kids 
 konsulent Berit Skødt til råds. Pkt. B er valgfri, men kræver tilslutning til pkt. A.

          Ja, vi ønsker at tilsluttes som DFS-klub.

C: Ønsker I yderligere, ud over pkt. B, at tilsluttes som en foreningsopbygget DUF-registreret DFS-klub?
 DUF-klubber får endnu mere rabat og flest fordele, fx 40 % på Gospel-kids materialer, hvis de  købes gennem DFS.
 I vil blive kontaktet af en Gospel-kids konsulent. Pkt. C er valgfri, men kræver tilslutning til pkt. A og pkt. B. 

          Ja, vi ønsker at få hjælp til at blive foreningsopbygget DUF-klub. Skriv oplysninger på DUF-kontakt:

 Navn: 

 Adresse:

 Tlf. (fastnet):      Tlf. (mobil):     

 E-mail:

D: Korgave
 Gospel-kids ønsker fortsat at kunne levere cd’er og materialer af samme høje kvalitet som hidtil. I kan hjælpe os med arbejdet med 
 dette ved at oprette en korgave og dermed støtte Gospel-kids arbejde. Udfyld nedenstående, og vi vil kontakte jer omkring ordningen.

          Ja, vi ønsker at oprette en korgave på  kr. årligt til Gospel-kids i Danmark.

E: Informationer til gospel-kids.dk
 Vi vil gerne skrive jer på vores oversigt på hjemmesiden. Vi skriver følgende: Kontaktperson,
 antal børn, mødedag og -sted, tidspunkt, telefonnummer og mail. Vil du have yderligere
 tekst med, så skriv det i feltet herunder (max 150 anslag):

mailto:kontakt%40soendagsskoler.dk?subject=
mailto:musik%40imh.dk?subject=
mailto:kontakt%40soendagsskoler.dk?subject=Kontaktinfo%20p%C3%A5%20ekstra%20ledere%20i%20Gospel-kids%20gruppe
http://soendagsskoler.dk/index.php?id=141
http://soendagsskoler.dk/index.php?id=79
mailto:berit%40soendagsskoler.dk?subject=
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