
I år er missionsprojektet et fælles projekt for 
hele LMBU, og denne aktivitet er ideel for hele 
menigheden, da den går på tværs af alle alders-
grupper.

Motionsløbet er i denne udgave en gåtur, der er 
2, 5 eller 10 kilometer lang. Der er tilmelding til 
turen, og det koster at deltage. Med på turen får 
man en vært, så man ved, hvor man skal gå og 
desuden en lille forfriskning at putte i lommen. 

Der er ikke krav om tid eller anden form for 
præstation under turen. Det handler egentlig 
kun om at gå en tur sammen, som man betaler 
for at gå. Til gængæld er jeg ikke i tvivl om, at 
I som fællesskab vil få et dejligt udbytte af at 
være sammen.
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Indsamlingsaktivitet:

Motionsløb/gåtur for alle
Sådan gør I:
1.  I børne/junior/teen-klubben eller LMU 

beslutter I at arrangere motionsløb/gåtur 
for hele menigheden.

2.  I aftaler en passende søndag med menig-
hedsledelsen.

3.  Finder en passende lokation hvorfra ture-
ne kan starte og slutte. Vær opmærksom 
på at der skal være parkeringsmulighed til 
alle.

4.  I går turene sammen og ”måler” op til 
rundture på fx 2 og 5 og 10 kilometer. Samt 
beslutter hvem af jer, der er vært på de 
forskellige ture på selve dagen. Mindst en 
vært pr. tur.

5.  I udfylder og kopierer en invitation fra 
de næste sider og deler dem ud til alle I 
menigheden. Der er mulighed for at vælge 
en invitation hvor kilometer, pris og mad 
er beskrevet, og én hvor I selv skriver disse 
info på invitationen.

6.  Finder en der vil købe et stk. frugt og en 
juice pr. deltager, og en der vil modtage 
tilmeldinger og MobilePay-betalinger og 
sende pengene videre til LMBU-indsam-
lingen.  

projekt 
Julehjælp



Hvornår?
Søndag den…………………................. kl………......…

Hvor?
.........................................…………………………. adr……....................................................................................…………………………………………………. 

Hvem?
Alle som vil være med i alle aldre.
Det eneste det kræver er gode sko, tøj efter vejret og lysten til at gå i et fællesskab. Du vælger selv, 
om du vil gå 2 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometer.

Tilmelding sker til:….........................................................................................................................................................................……………… 

tlf…..........………...................……… eller mail……...........................................................................…………………… senest den…………………         

Tidsplan: 
Vi mødes på stedet kl…..........…….. 

Info om ruter   kl………............ 

Start 10 kilometer  kl………...........   

Start 5 kilometer  kl………............ 

Start 2 kilometer  kl……….............

Pris:
60 kr. for 2 kilometer 
75 kr. for 5 kilometer
100 kr. for 10 kilometer

Pengene overføres til:..……………........................... MobilePay som så vil overføre samlet til LMBUs missi-
onsprojektindsamling ”Julehjælp 2022”.
Med i prisen er 1 stk. frugt pr. tur og en lille juice. 
Vi opfordrer til, at man har en fyldt drikkedunk med. 
Vi deles op i grupper efter tempo, og der er mindst en gå-vært i hver gruppe.
Efter turen går vi hver til sit og har sikkert nok at tale om, næste gang vi ses.

Kom med på motionsløb/gåtur 
- støt projekt Julehjælp
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Hvornår?
Søndag den…………………................. kl………......…

Hvor?
.........................................…………........………………. adr…...................................................................................…………………………………………………. 

Hvem?
Alle som vil være med i alle aldre. 
Det eneste det kræver er gode sko, tøj efter vejret og lysten til at gå i et fællesskab. 

Du vælger selv, om du vil gå ................. kilometer, ................. kilometer eller ................. kilometer.

Tilmelding sker til:…..........................................................................................................................................................................……………… 

tlf…..........………...................……… eller mail……...........................................................................…………………… senest den…………………         

Tidsplan: Kl…..........……..Vi mødes på stedet

   Kl………............ Info om ruter

   Kl………...........  Start .......... kilometer

   Kl………............ Start .......... kilometer

   Kl……….............Start .......... kilometer

Pris:   Kroner..................... for ................. kilometer
   
   Kroner...................... for ................. kilometer  
   
   Kroner...................... for ................. kilometer 

Pengene overføres til:..……………........................... MobilePay som så vil overføre samlet til LMBUs missi-
onsprojektindsamling ”Julehjælp 2022”. 
Med i prisen er ......................................................................................................................................................................................................... 
Vi opfordrer til, at man har en fyldt drikkedunk med. Vi deles op i grupper efter tempo, og der er 
mindst en gå-vært i hver gruppe.
Efter turen går vi hver til sit og har sikkert nok at tale om, næste gang vi ses.

Kom med på motionsløb/gåtur 
- støt projekt Julehjælp


