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TILSLUTNINGSSKEMA  

Break er et samarbejde mellem DFS og IMU, og derfor vil man som BREAK-klub blive en del af 
begge organisationer. Inden for denne ramme er der forskellige tilslutningsmuligheder og ydelser. 

Tilslutning kræver, at I kan stå inde for DFS og IMU’s formål.
 

1. Klubbens navn: 
 

2.  Mødested (navn):

              Adresse: 

              Postnr:     By:

3.  Tidspunkt:     Ugedag:     Ca. hver          uge

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

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

  a. Antal juniorer (3.-6. klasse)              b. Antal teens (+7. klasse) 

6.  Kontaktpersons oplysninger:

 Navn: 

 Adresse:

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

 E-mail:

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

 

 

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

mailto:kontakt%40soendagsskoler.dk?subject=Kontaktinfo%20p%C3%A5%20ekstra%20ledere%20i%20Gospel-kids%20gruppe
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www.soendagsskoler.dk
adr: Korskærvej 25 

DK-7000 Fredericia
mail: kontakt@soendagsskoler.dk
tlf: 8227 1216

www.imu.dk
adr: Korskærvej 25 

DK-7000 Fredericia
mail: imu@imu.dk
tlf: 8227 1211

www.break.dk
adr: Korskærvej 25 

DK-7000 Fredericia
mail: kontakt@break.dk
tlf: 8227 1214

Med venlig hilsen

Steen Møller Laursen
Landsleder i DFS

Velkommen i Break!

Niels Hankelbjerg Mortensen 
Landsleder i IMU

Ønsker I, at jeres klub skal blive modtager for DFS og IMU? 
En klub, der er modtager, vil få tilsendt nyhedsmail, lederblade og tilbud om kurser og arrangementer. Der tilbydes snak om evt. DUF- eller 
almindelige tilslutning ved henvendelse. Der er ingen rabat på materialer. I har ansvar for, at alle, der har med børn under 15 år at gøre, har 
søgt og fået børneeattester.

        Ja, vi ønsker at blive modtagere for DFS og IMU.

 Navn: 

 Adresse:

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

E-mail:

http://www.soendagsskoler.dk 
mailto:kontakt%40soendagsskoler.dk?subject=
http://www.imu.dk
mailto:imu%40imu.dk?subject=
http://www.break.dk
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