
Gospel-kids.dk

Vælg én eftermiddagsaktivitet. Læs om aktiviteterne på Gospel-kids.dk 

 1.  Boldspil 5.  Gospel-kids (0.-3. kl.)  9.  Kreaværksted             13.  Teatersport (4.-7. kl.) 

 2.  Dans (3.-7. kl.) 6.  Gåtur  10.  Lær at spille trommer (4.-7. kl.)  

 3.  Doodling på sten 7.  Historielæsning  11.  Sjove tumlelege (4.-7. kl.)  

 4.  Fodbold 8.  Hockey  12.  Spillehjørnet 

Skriv din 2. prioritet til aktiviteter

Vi ønsker at kunne lægge fotos og video af Gospel-kids Festival på vore hjemmesider samt bruge fotos og video  
til PR for arrangementet. Ønsker du, at vi ikke skal bruge nærbilleder af dig, kan du fravælge det her. Det er dine  
forældre, der skal tage stilling til dette.  
Må bruge nærbilleder af dig                Ja, helt ok                         Nej, tak! Det må I ikke. 
 
Hvilken størrelse festival t-shirt ønsker du?  
       3-5             6-8             9-11            12-14           XS          S             M            L             XL            2XL 
 
Nyhedsinformation 
Vi vil gerne informere dig om lejre, stævner, nye udgivelser og andre nyheder fra IM-musik. Du kan når som helst melde fra,  
hvis du ikke længere ønsker dette. Skriv din mailadresse, hvis du ønsker at modtage nyhedsinformation fra IM-musik. 
 
Email 
 
Køb af: 
       Minde-cd fra koncerten - 75 kr.               Opsamlings-cd - 125 kr.                      3 nye noder til festivalen - 25 kr. 
 
Deltagerliste: Alle deltagere får en liste over, hvem der er tilmeldt festivalen.  
Listen indeholder fornavn, efternavn, telefonnummer, adresse og klassetrin.  
På den måde kan man se, om man kender en, der skal med og evt. arrangere fælleskørsel.  
Skriv en mail til musik@imh.dk, hvis du ikke ønsker dine oplysninger på listen.

indre missions musikarbejde
im musik

Arrangør Arrangør Arrangør Medindbyder

Gospel-kids.dk

17.-18. marts på Sydvestjyllands Efterskole
Fornavn  

Efternavn                          Klasse 

Adresse                                           Adresse 2 

Postnr.                            By                 

Email 

Forældres navn og mobiltelef. 

Diæt - madallergi - afhængig af medicin, m.m.  

Vil gerne følges med: (Højst to navne)  
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