
DFS HOVEDSTADEN - NYHEDSBREV MARTS 2020 
 
Indeholder information om: 

● Ungledertræning 4. april i Lindehøj kirke: 
Se på https://www.facebook.com/events/454893155411399/ om kurset gennemføres! 
Tilmeldte vil få besked 

● Repræsentantskabsmøde 24. april i Børkop - for DFS på landsplan 
● 2. maj 2020 Inspirationskonference i Børkop 
● Datoer for sommerens lejre 
● Loftet i Bethesda 

 
 
UNGLEDERTRÆNING 
Lørdag 4. april kl. 9-16 i Lindehøj kirke 
For dig, der er eller skal være ungleder i en klub eller på en lejr. 

● Vi ønsker at udruste dig som leder og dygtiggøre dig i at være 
frivillig leder.  

● Du møder andre unge, der også skal være eller allerede er ungledere. 
● Vi vil i løbet af dagen kigge på Bibelen og formidlingen af dens fantastiske indhold,.  
● Desuden undervisning i noget om børn, aktiviteter og det at være leder og en masse andet 

relevant.  
Nærmere information: https://www.facebook.com/events/454893155411399/ eller hos: 
line@soendagsskoler.dk og michael@soendagsskoler.dk 
 
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
Fredag den 24. april kl. 17.30-22 på Børkop Højskole 
DFS på landsplan holder repræsentantsskabsmøde, hvor alle må deltage.  

● Her bliver der aflagt beretning fra formand og landsleder og desuden 
bliver regnskabet fremlagt. 

● Har du interesse i DFS’arbejde, så er du mere end velkommen. 
● Seneste tilmelding er 23. marts 2020 på: rm.soendagsskoler.dk 

 
 

 
INSPIRATIONSKONFERENCE 
Lørdag den 2. maj på Børkop Højskole 
DFS vil nurse, facilitere fællesskab og give udrustning til ledere i børnearbejdet.  

● Konferencen er gratis, men der er begrænsede pladser. 

● Dog er der et gebyr på 250 kroner, hvis du ikke dukker op eller framelder dig efter 
tilmeldingsfristen. Det dækker udgifter til forplejning. 

● Læs mere på: http://www.inspirationskonference.dk/ 

https://www.facebook.com/events/454893155411399/
https://www.facebook.com/events/454893155411399/
mailto:line@soendagsskoler.dk
mailto:michael@soendagsskoler.dk
http://www.inspirationskonference.dk/


 
 
DATOER FOR SOMMERENS LEJRE 
 
UGE 27: Viggahus 28. juni-2. juli 2020 på spejderlejren 
Viggahus i Ganløse 
 
UGE 31: Feddet-lejren 27. juli-1.august 2020 på 
Søndagsskolelejren Borgen, Feddet. 
 
Programmet sendes ud når det er klar 
 
 
LOFTET I BETHESDA 
Efter generalforsamlingen var fire personer på loftet for at rydde 
op. Der blev ryddet ud og sorteret. Det hele er mere overskueligt og 
tingene er registreret i alfabetisk orden. 
Oversigten bliver snart opdateret på hjemmesiden, der kan du se 
hvilke materialer der mulighed for at låne. 
www.dfskreds.dk/hovedstaden 
 
Nedenunder er billeder fra dagen. 
Øverste billede fra venstre: Majbrit Lund Jessen, Gustav Jandausch, Dorte Eriksen og Jytte 
Sørensen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen fra 
Bestyrelsen i DFS Hovedstaden. 

http://www.dfskreds.dk/hovedstaden

