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Ansøgning om andel i årets høst-offer
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem anmoder herved om andel i kollekten ved årets høstgudstjenester i Danmarks kirker.
Jysk børneforsorg/Fredehjem er udsprunget af den danske folkekirke og har uafbrudt siden 1906 på
folkekirkeligt grundlag arbejdet på at hjælpe og støtte svagtstillede børn, unge og familier fra hele
landet.
Som frivillig organisation i socialt arbejde, der arbejder tæt sammen med offentlige myndigheder,
forældregrupper, brugere og andre, er vi med til at sikre den folkekirkelige og dermed den folkelige
opbakning til vort arbejde blandt samfundets svagest stillede. Jysk børneforsorg/Fredehjem er afhængig af og har sin styrke i den store indsats, frivillige med tilknytning til kirken yder i vort arbejde. Dette styrkes og udbygges ved hjælp af de bidrag, vi modtager, herunder bidrag fra årets
høst-offer.
Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag driften af ca. 25 forskellige sociale institutioner/skoler/projekter, hvor foreningens folkelige og folkekirkelige bagland er en afgørende styrke.
(Se i øvrigt foreningens hjemmeside www.jyskborneforsorg.dk for en oversigt over foreningens aktiviteter samt pjece om foreningens formål og værdigrundlag. Pjecen kan rekvireres på foreningens
kontor).
Både i befolkningen i almindelighed og hos det offentlige oplever vi bevidsthed om vigtigheden af,
at de folkelige og folkekirkelige organisationer inddrages i løsningen af samfundets problemer.
Vores arbejde kunne ikke lade sig gøre uden aktiv støtte og opbakning fra folkekirkens menigheder.
Det er herfra, foreningen rekrutterer sine bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, ligesom foreningens værdigrundlag er forankret i vort folkekirkelige tilhørsforhold.
Foreningen er løbende i dialog omkring udvikling af tilbud om hjælp til de børn, unge og familier,
der har det sværest i det moderne samfund.
En hel central opgave for foreningen er og bliver at skabe de bedst mulige levevilkår for børn og
unge, der i en periode af deres liv ikke kan bo hjemme.

Foreningen er taknemlig for enhver økonomisk støtte, fordi disse midler sammen med andre bidrag
er nødvendige for, at vi kan fortsætte og udbygge vort arbejde som et af menighedens organer.
Eventuelt gavebeløb kan indbetales på Jysk børneforsorg/Fredehjems bankkonto, reg.nr. 3643,
konto nr. 4815438450. Beløbet kan nu endvidere betales via MobilePay til 2260 7699 med angivelse af ”HØST” og sognets navn.
Ved henvendelse til Jysk børneforsorg/Fredehjem, Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Århus N, tlf.
8616 7699 kan yderligere materiale om foreningen rekvireres, ligesom der er mulighed for, at en
repræsentant fra foreningen kan komme ud i menigheden og fortælle om vort arbejde.
Med venlig hilsen
p.v.a.
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