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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Hedensted IM's 25 års jubilæum for børn og unge m.fl. 

Ansøger 
Forening 

Stjerneklubben og juniorklubben i Hedensted Missionshus 

Kontaktperson 

David Bruun Christensen 

Adresse 
Vejnavn 

Skovbrynet 
Nr 

48 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8722 
Bwmni 

Hedensted 
Postboks 

Telefonnummer 

40340315 

E-mail 

dianaogdavid@gmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Projektbeskrivelse 
Formål-baguund-tidsplan 

FORMÅL: 
Gøre Hedensted Missionshus' børneklubber mere kendt blandt børn og unge med 
ønsket om, at der må være flere børn og unge, der får lyst til at møde op 
efterfølgende i Stjerneklubben og Juniorklubben. 

BAGGRUND OG TIDSPLAN: 
Hedensted Missionshus blev bygget for 25 år siden. I den anledning fejres det med 
et jubilæumsår, hvor der er udpeget 3 målgrupper: 
1) Børn og unge 
2) Naboer 
3) Voksne (husets brugere samt øvrige interesserede). 

D. 08.09.2018 kl. 11.00-15.00 afholdes et åbent hus arrangement ved Hedensted 
Missionshus på Bækketoften, som er særligt målrettet børn og unge (samt øvrige 
interesserede). Der vil blive delt invitationer ud i nærområdet. 

For at appellere til børn og unge har vi lagt billet ind på: 
1) En bil fra DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler), der indeholder 
forskellige legeredskaber, vi kan låne for en dag og som særligt henvender sig 
til børn. 
2) En hoppeborg 
3) Slushic-maskine 
4) Sumodragter 
5) Tryllekunstner. 

For at appellere til børnenes forældre, planlægger vi flg.: 
1) Opstilling af grill (pølse med brød kan købes for 5 kr.) 
2) Cafestemning (kaffe og kage kan købes for 5 kr.) 
3) Kunstudstilling. 
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Dagen vil blive tilrettelagt ud fra de økonomiske rammer (herunder størrelsen af 
et evt, tilskud fra Hedensted Kommune). Økonomien afgør også, om der er mulighed 
for en annonce i Hedensted Ugeavis. 

ØKONOMI (Indtægter): 
- 500 kr. Stjerneklubbens bidrag 
- 500 kr. Juniorklubbens bidrag 
- 1.000 kr. (Salg pølse med brød og kaffe/kage ved anslået salg af 100 stk.) 
- Hedensted Indre Mission bidrager med gratis leje af missionshuset. 
- Kunstudstillingen udlånes gratis af en kristen kunstner (Helle Noer) 
- Grill udlånes gratis og privat af en af husets brugere. 
- Tryllekunstner (medarbejder fra DFS stiller sig frivilligt til rådighed) 

- 2.000 kr. I alt (+ ovenstående frivillige bidrag) 

ØKONOMI (Udgifter): 
- 	1.800 kr. Slushicemaskine fra Meny Kaffe 
- 	1.500 kr. Lån af bil med legeudstyr fra DFS 
- 	1.200 kr. Hoppeborg 
- 1.250 kr. Sumodragter 
- 300 kr. Invitationer til uddeling 
- 1.200 kr. Madindkøb 
- 1.000-2.000 kr. i Hedensted Ugeavis 

- 9.250 kr. I alt anslået 

ØKONOMI (ansøgning): 
Der ansøges hermed om støtte til 7.250 kr. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 
Bidrag fra Stjerneklubben og Juniorklubben, frivillige bidrag samt anslået 
omsætning ved salg af pølse/brød og kaffe/kage (se projektbeskrivelse) 
Beløb (Kr.) 
2000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

2000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Slushicemaskine, hoppeborg, sumodragter, madindkøb, annoncering m.m. 

Beløb (Kr.) 
9250,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 

9250,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

7250,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 
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Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Se projektbeskrivelse: 
1) Leje af Hedensted Missionshus 
2) Kunstudstilling 
3) Grill 
4) Tryllekunstner fra DFS. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Kl. 111-15 

Kaffe & kage 5 kr. 

Pølse m/brød 5 kr. 

Slap af med en 

kop kaffe i caféen 

mens børnene 

leger 

Medbring 

invitationen og få 

en gratis slush ice 

eller kaffe 

ALLE 

er velkomne! 

Hedensted 

Missionshus 

Bækketoften 1, 

Hedensted 

www.hedensted. 

indremission.dk  

8. SEPTEMBER 
JUBILÆUMSFEST 
Hedensted Missionshus fylder 25 år - tag 
børn/børnebørn med til en festlig dag med 
masser af aktiviteter, trylleri, hoppeborg, café, 
kagebord, billedudstilling og meget mere. 

Indre Mission 
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