DFS nyhedsbrev jul/nytår 2020/2021
Hej alle børneklubber/juniorklubber/børnekirke/legestue/søndagsskole/MessyChurch!
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår fra DFS kredsbestyrelsen Hovedstaden.
DFS kredsbestyrelsen Hovedstaden består af Jytte Sørensen, Majbrit Lund Jessen, Kai Lund, Sofie
Christiansen, Francisca Seshie og Amalie Holst Madsen.
Kredsbestyrelsen står for at arrangere:
• Sommerlejre
• Juniorlejr
• Børnedage
Desuden har vi kontakt med konsulenterne på Sjælland og øerne:
• Line Hede i København line@soendagsskoler.dk
• Michael Nørgaard i Slagelse michael@soendagsskoler.dk
• Hjemmesiden www.dfskreds.dk/hovedstaden
Kredsbestyrelsen vil meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle idéer og input. Skriv eller ring til
Amalie Holst Madsen: amalie.holst1501@gmail.com/50560735.
Alt er jo lukket ned lige for tiden. Heldigvis bliver det jul alligevel.
Alting er anderledes men julens evangelium forandrer sig ikke.
Jesus kom til verden som et lille barn og Guds redningsaktion var sat i gang.
Derfor har vi klubber for børn og juniorer og vil sprede de gode nyheder fra Gud.

DATOER FOR SOMMERENS LEJRE 2021
Vi satser på sommerlejre og har fastsat datoerne som følger:

VIGGAHUS uge 26: 27/6 – 1/7 2021
Viggahus er en spejderlejr.
Den ligger i Ganløse i en skov.
Der er plads til 30 børn/juniorer.
Else Lawrence er lejrchef.

BISSERUP uge 28: 10/7 – 16/7 2021
Bisserup er en spejderlejr og ligger ved Bisserup Strand. Der er 130 km. derned fra centrum i
København. Bisserup ligger 21 km. fra Næstved by.
En dejlig stor grund på ca. 20.000 m2 gør den velegnet til sommerlejre.
Der er plads til ca. 70 børn/juniorer
Dorte Eriksen og Amalie Holst Madsen er lejrchefer.

DFS Hovedstaden har en gruppe på Facebook
facebook.com/DFSHovedstaden
Her kan du finde begivenheder der foregår i DFS regi (lejre/børnedag f.eks.)
Vær med til at sprede nyheder og billeder ved at like eller dele begivenheder på siden.
Vær med til at invitere venner til at synes om siden.

Med venlig hilsen fra DFS kredsbestyrelsen Hovedstaden

