En hilsen til barnets hjem.
Vi er meget glade for, at netop jeres barn er medlem i Fredagsklubben Herning, som er tilsluttet
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), og dermed også medlem af DFS.
Vi, som er ledere, ønsker at skabe et trygt og godt samvær i klubben. Vi ønsker at jeres barn kan
opleve, at det er festligt og dejligt at komme i klubben og være sammen med jævnaldrende
kammerater. Vi ønsker at give kristen oplæring på en spændende måde. Endvidere har vi forskellige
aktiviteter.
Vores klub er som ovenfor nævnt tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Fra arbejdet på landsplan modtager vi som ledere hjælp og inspiration i form af materialer, blade,
kurser samt konsulentbistand.
Arbejdet på landsplan drives bl.a. ved hjælp af økonomisk tilskud fra tipsmidlerne, som Dansk
Ungdoms Fællesråd formidler til frivillige landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.
For Søndagsskolerne på landsplan betyder det et årligt tilskud på ca. 3 millioner kroner.
Dette tilskud beregnes bl.a. på baggrund af antal medlemmer (under 30 år) i landsorganisationen.
Kravet for at et medlem kan regnes med som tilskudsberettiget i landsorganisationens tipstilskud er
et årligt kontingent på minimum 75,- kr.
Søndagsskolerne på landsplan har meddelt, at der ikke skal betales medlemskontingent til
landsorganisationen. Kontingentet skal gå til det lokale arbejde. Dvs. et kontingent vil komme
vores klub til gode – og dermed også vore medlemmer til gode.
Tipstilskuddet er som nævnt meget vigtigt for landsarbejdet og dermed også for vores arbejde.
Vi vil derfor fra 2017 opkræve et årligt kontingent for hvert medlem på 75.- kr. De indkomne
kontingentpenge vil vi sikre, kommer jeres barn til gode i klubben når vi fx laver aktiviteter,
afvikler den årlige overnatning o.l.
Vi ønsker alle børn kan være med i vores klub. Det må ikke være betaling af et årligt kontingent
på 75,- kr., som skal afholde nogle børn fra at kunne deltage i klubben. Hvis I som forældre ser det
som et problem med betaling af kontingent, så vil vi meget gerne høre fra jer.
Vores holdning er, at alle børn fortsat skal kunne være med i klubben – også hvis særlige forhold
gør sig gældende og medlemmet derfor bør være kontingentfritaget.
Kontingentet kan betales kontant til én af lederne eller overføres til Fredagsklubbens konto (76701314363) i løbet af 1. kvartal.
De bedste hilsener
Lederne i Fredagsklubben

