Evangelisk Luthersk Missionsforening
i Danmark
Retningslinjer for projektpulje:

Børn og unge
Baggrund
Landsstyrelsen vedtog i maj 2019 at afsætte 300.000 kr. til en projektpulje rettet mod børn
og unge. Formålet var at synliggøre behovet for, at der satses på de kommende
generationer, og dermed også at værdsætte indsatser på dette område.

Hvem kan søge og til hvad?
Puljens formål
At fremme kristen tro og liv blandt børn og unge.
Uddybning og eksempler
Børn og unge er i høj grad repræsentanter for kirkens fremtid og dens fremtidige ledelse.
Derfor vil ELM med denne pulje satse på at ruste de kommende generationer til at leve
som kristne og tage ansvar i kirkens arbejde. Erfaringen viser, at prægning i de tidligere år
bæres med sig og kommer til udtryk i kærlighed til Guds riges arbejde, foruden vigtig
erfaring og viden. Med denne pulje ønsker ELM dels:
I.

Direkte at opmuntre unge til, at tænke stort og visionært om arbejdet i Guds rige –
og lægge deres ”fem brød og to fisk” i Jesu hænder og bede ham velsigne det.
ELM vil med denne pulje gerne bakke op om dette ved at være med til at rydde
økonomiske sten af vejen for at realisere drømmen
Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan det kan ske, men nogle
mulige formål kan nævnes:
- uddannelse og kurser til ledere i børne-ungdomsarbejde
- Tilskud til indkøb og forbedringer på lokaler, hvor unge mødes, spil, teknisk udstyr
osv.
- tilskud til studierejser, lejre og lignende.
- tilskud til uddannelse inden for sang- og musik
- tilskud til opstart af nye aktiviteter, fx lokaleudgifter og lign.
- tilskud til volontørophold i visse tilfælde
- tilskud til ansættelse til konkret projekt

II. Opmuntre ELM’ere i øvrigt til at se kaldet til at vejlede, hjælpe og inspirere børn og
unge, så de lærer Jesus at kende og vokser i troen på ham.
Eksempelvis:
- tilskud til uddannelse og kurser med henblik på arbejde blandt børn og unge
- tilskud til igangsættelse af aktiviteter for målgruppen, som også kan tænkes at

omfatte yngre familier med børn
- tilskud til at forbedre rammer for aktiviteter for børn og unge

Hvordan søger man puljen – og hvad kan man få?
I.

II.
III.
IV.

V.

Ansøgning om støtte sker skriftligt til ELM’s landsstyrelse (via ELMs landssekretær),
Den består i en skriftlig projektbeskrivelse med angivelse af søgt tilskud, samlet
projektstørrelse og angivelse af egenfinansiering/indsats. Der er ingen
ansøgningsfrist, og ansøgninger behandles løbende ved landsstyrelsens møder fire
gange om året.
Ved ansøgninger under 5000 kr., kan landssekretæren, evt. efter indstilling fra en
ansat på det område, ansøgningen vedrører, bevilge tilskuddet administrativt.
Ansøgninger behandles individuelt ud fra nedenstående kriterier.
Alle ELMs ansatte står til rådighed for råd og vejledning omkring idefase og
ansøgning.
Beløbsstørrelser
Der uddeles maksimalt 100.000 kr fra puljen pr. kalenderår samlet og maksimalt
50.000 kr pr. enkeltprojekt (pr. år.).
Et støttet formål skal efter projektets afslutning aflevere en kort skriftlig rapport fra
projekts udførelse med tilknyttet regnskab. Er et projekt løbende, så afleveres dette
årligt. Er tilskuddet mindre end 10.000 kr kan dette bortfalde. Er der tale om tilskud til
ELM eller ELU-forening kan dette også bortfalde efter nærmere aftale.

Hvilke kriterier er der for tildeling af støtte?
Grundlag
I.

II.

ELM står for evangelisk luthersk og bibeltro kristendom jf. vedtægterne, og
midlerne kan anvendes til formål, som er i overensstemmelse med dette, dog
sådan, at fx samarbejde med eller inspiration fra ikke-lutherske sammenhæng
kan indgå i projektet, hvis det vurderes at det fremmer formålet uden at
anfægte grundlaget.
Grundlæggende er også et syn, som forstår kristen tro og liv bredt og sat ind i en
helhedstankegang, således, at der kan ydes bidrag til aktiviteter, hvor
fællesskab, omsorg og menneskelig hjælp og støtte er bærende, så længe det
ikke foregår løsrevet fra kristen forkyndelse, undervisning, sang og bøn, etc.

Kriterier for tildeling og prioritering
Følgende kriterier lægges der vægt på, og et projekt begrundes så langt som muligt ud
fra disse kriterier. Kriterierne er retningsgivende og ikke bindende, og der foretages en
individuel vurdering af, om den enkelte ansøgning ligger inden for projektets formål

-

At projektet fremmer et eller flere elementer i ELM Danmarks vision: Frihed i Jesus,
mod til mission www.elm.dk/vision
At det styrker børn og unges tilknytning til ELM/ELU som forening eller fællesskab
At det foretrækkes at yde tilskud til ELM eller ELU-foreninger, eller andre grupperf
frem for enkeltpersoners aktiviteter
At der er tale om igangsættelse af nye aktiviteter eller udvidelse af eksisterende
At evt. bidrag til løn, er over en begrænset årrække
At der ved projektet ses langtidsperspektiver i forhold til kristen tro, liv og tjeneste
hos målgruppen
At midlerne kan anvendes til projekter i regi af ELM Danmark, men i første række er
tiltænkt lokale formål
Desuden er puljen som udgangspunkt tiltænkt projekter, hvori, der indgår et frivilligt
og gerne lokalt engagement
At midlerne ikke går til aktiviteter, hvor deltagerne må kunne forventes selv at
afholde udgifterne til aktiviteten
Støtte til enkeltpersoner skal have et tydeligt element af, at en aktivitet kommer
andre til gode, eller på sigt ruster til at påtage sig ansvar i kristent arbejde.
Normalvis fordrer støtte til enkeltpersoner, at personen forpligter sig på en nærmere
defineret arbejdsindsats for ELM. Sådanne aftaler bør nedfældes skriftligt.
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