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TILSLUTNINGSSKEMA  
MESSY CHURCH, DANMARK
A: Tilslutning til Messy Church-netværket

1. Navn på jeres Messy Church: 

 Vælg ”Messy Church” samt kirken eller bygningen og byen, fx ”Messy Church i Sct. Jørgens kirke, Brøndby”

2.  Mødested (navn):

              Adresse: 

              Postnr:                  By:

3.  Tidspunkt for jeres Messy Church:

 Klokkeslet:     Ugedag:

4. Hyppighed:

5.  Hjemmeside eller Facebookside, hvor man kan se jeres program eller indbydelse:

 www.:

6.  Kontaktpersons oplysninger:

 Navn: 

 Adresse:

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

 E-mail:

 

Må vi vise kontaktpersonens e-mail på vores hjemmeside? (sæt kryds)

 Ovenstående bliver vist på messychurch.dk, så dem, der ønsker at deltage, kan finde dem.

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

 Vi vil gerne sende alle i jeres team en nyhedsmail 2 gange om året.
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7.  Fortsat:

 

 

 

 

    

8. Messy Church, England registrerer alle MC i hele verden (tjek deres hjemmeside messychurch.org.uk) 

 Må vi tilslutte jeres MC til Messy Church, England? (sæt kryds):

 Ønsker I nyhedsmails fra dem? (sæt kryds):

9. Startkasse:

 Har I startkassen? (sæt kryds):

 Hvis ja, har I kommentarer til den?

 Hvis nej, ønsker I at købe den? (sæt kryds):

 Hvor skal kassen sendes til?

 Navn:

 Adresse:

 Tlf (fastnet):        Tlf (mobil):

 E-mail:

 Hvor skal regningen sendes til?

 (Skal ikke udfyldes, hvis regningen skal sendes samme sted hen som startkassen)

 Navn:

 Adresse:

 Tlf (fastnet):        Tlf (mobil):

 E-mail:

 Ved køb af Startkassen får alle i teamet 1 års adgang til Ide-banken og Spørgsmålskassen.

 Herefter koster det 100 kr. pr. år for adgang pr. team.



3  |  3

10. Vi vil gerne holde øje med, hvor Messy Church breder sig i Danmark.

 Hvilken kirkeretning er I? (lutheranere, baptister, katolikker, grundtvigianere, metodister, Oase, ELN etc.):

 Hvilken slags bygning mødes I i? (kirke, kommunelokale, skole, etc.):

 Hvordan vil du beskrive jeres område? (storby, ude på landet, boligblokke etc.):

 Hvornår begyndte jeres Messy Church? :

 dato:             /     år:

 Hvor mange mennesker kommer i jeres Messy Church i gennemsnit 

 (børn og voksne i en samlet gruppe):

B: Ønsker I yderligere, at jeres Messy Church skal tilsluttes som DFS-klub? 
 Der er en række fordele ved at være tilsluttet DFS, bl.a. mulighed for konsulentbesøg og rabat på serierne af inspirationsbøger Børnefrø og Junior

 frø. I skal kunne stå inde for DFS’ vedtægter og I skal søge børneeattester via skema på DFS’ hjemmeside. Spørg evt. Karen til råds.

          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 endnu større rabat på Børnefrø og Juniorfrø, samt rabat på Kirkefrø.

 I vil blive kontaktet af en konsulent i DFS.

          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:

Rigtig Hjertelig velkommen i netværket.
Det bli’r rodet og det bli’r godt!

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

Karen Markussen
Konsulent i DFS og koordinator for Messy Church i Danmark

http://soendagsskoler.dk/index.php?id=141
http://soendagsskoler.dk/index.php?id=79
http://www.messychurch.dk 
mailto:kontakt%40soendagsskoler.dk?subject=
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