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Vi	  har	  holdt	  første	  bestyrelsesmøde	  efter	  generalforsamlingen	  i	  januar.	  
	  
Konstituering.	  
Bestyrelsen	  har	  konstitueret	  sig	  som	  følger:	  
	  
Formand:	  	   	   Jytte	  Sørensen	  
Næstformand:	  	   Sonnich	  Schølin	  Thacker	  
Sekretær:	  	   	   Kai	  Lund	  
Kasserer:	  	   	   Kai	  Lund	  
Webmaster:	  	   Sonnich	  Schølin	  Thacker	  
Øvrige	  medlemmer	  i	  bestyrelsen:	  	  

Sofie	  Christiansen	  
	  	   	   Majbritt	  Lund	  Jessen	  

Gustav	  Jandausch	  
	  
	  
	  
	  

Velkommen.	  
Velkommen	  til	  Gustav	  Jandausch	  som	  er	  nyt	  medlem	  af	  bestyrelsen!	  
Gustav	  går	  i	  3.	  G	  i	  gymnasiet.	  Gustav	  er	  med	  som	  leder	  på	  Feddet	  om	  sommeren.	  Desuden	  var	  
Gustav	  også	  med	  som	  leder	  på	  Børnedagen	  i	  Bethesda	  i	  efteråret.	  
Vi	  bringer	  her	  et	  billede	  	  fra	  Børnedagen	  hvor	  Gustav	  sidder	  til	  højre	  på	  billedet!	  
	  
	  
	  

                              	  
	  



	  
	  
Sommerlejre.	  
Sommerens	  lejre	  i	  uge	  26	  og	  31	  er	  i	  startfasen	  med	  planlægning.	  
Udvalgene	  er	  i	  gang	  med	  planlægningen.	  
Priserne	  på	  lejrene	  er	  øget,	  så	  de	  er	  mere	  tidssvarende.	  
Hvis	  det	  skulle	  give	  anledning	  til	  økonomiske	  udfordringer	  kan	  man	  skrive	  til	  sin	  kirke	  eller	  til	  
DFS	  bestyrelsen.	  Så	  vil	  vi	  finde	  en	  løsning.	  
På	  DFS’s	  hjemmeside	  kan	  du	  læse	  nærmere	  om	  datoer	  osv.	  under	  ”Børn	  og	  Juniorer”	  
Program	  og	  åbning	  for	  tilmelding	  vil	  blive	  bekendtgjort	  via	  mail	  til	  klubberne	  og	  også	  lagt	  på:	  	  
www.dfskreds.dk/hovedstaden	  
	  
	  
	  
Ungledertræning.	  
DFS	  inviterer	  til	  Ungledertræning	  i	  Lindehøj	  kirke	  lørdag	  22.	  april	  kl.	  10.00	  –	  20.00.	  
Her	  bliver	  du	  klædt	  på	  til	  at	  være	  leder	  og	  møder	  andre	  unge.	  
Se	  programmet	  	   på	  www.dfskreds.dk/hovedstaden	  	  under	  ”Ledere”	  

eller	  kontakt	  
karen@soendagsskoler.dk	  eller	  	  
tlf.:	  Karen:	  50	  57	  40	  84	  

	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  

Mange	  friske	  forårshilsener	  fra	  
DFS	  bestyrelsen	  i	  DFS	  Hovedstaden.	  


