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Vores trekantede logo står både for treenigheden og for sammenhængen mellem krop, sjæl
og ånd. Derudfra ønsker vi kvalitetstilbud i vore
aktiviteter med fokus på tre områder:
Kristendom: at det kristne budskab og kristne
værdier praktiseres og bringes videre, f.eks.
gennem ord, leg, bøn, kreativitet og aktiviteter.
Se KFUM og KFUK´s kristendomsprofil på www.
kfum-kfuk.dk
Fællesskab: at fællesskabet skaber rum og tryghed for den enkelte, og er åbent og inkluderende
Aktiviteter: at der er engagerede og ambitiøse
ledere til den aktivitet, der tilbydes.

Ten
sing

- et kvalitetstilbud fra KFUM
og KFUK
KFUM og KFUK arbejder ud fra visionen: Børn og Unge
skal vide de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem

Beskrivelse:
Ten Sing arbejder ud fra: ”Perfomance, tro og fællesskab giver unge plads til at udtrykke sig”. Der arbejdes med musik, dans, drama, teknik og andre kreative stilarter.
Demokrati og ansvar er nøgleord, og det er Ten Singerne der har bestemmelsesretten og er ansvarlige for processen og produktet.
Målgruppen:
13-19 årige er Ten Singer, 20 år og opefter er
skubbere.
Leder ressourcer:
• Skubbere der har lyst til at agere som mentorer og rammesættere.
• Skubbere der har lyst til at bistå med hjælp,
råd og vejledning
• Skubbere der kan formidle kristendommen på
en relevant måde til målgruppen
• Skubbere der har øje for fællesskabet og den
enkelte Ten Singer
Lokalitet:
Ofte skal der en del grej til at køre Ten Sing, som
f.eks. musikinstrumenter, teaterremedier m.m. Det
er en stor fordel at evt. instrumenter ikke behøves at
sættes væk hver gang. Alternativt at der er et rum
i umiddelbar nærhed hvor instrumenter kan lukkes
inde.
Tidsrammer:
En Ten Sing aften er typisk 2½ time, men kan variere efter behov og mulighed.
Økonomi:
Der kan blive brug for et beløb til indkøb af instrumenter, og løbende vedligeholdelse
af dem. Derudover kan der i forbindelse med shows komme udgifter til lyd, lys m.m.
hvis gruppen ikke selv har det.
Inspiration:
Kontakt Ten Sing udvalget på tsu@kfum-kfuk.dk eller udviklingskonsulenten for unge
området på gbs@kfum-kfuk.dk eller mobil 60214405.
Kik desuden på kfum-kfuk.dk/ten-sing.

