DFS NYHEDSBREV DECEMBER 2018
Hej alle børn, juniorer og ledere i kirkernes klubber i Kreds Hovedstaden!
Dette nyhedsbrev indeholder information om:
• Optælling i klubber efterår 2018.
• Gospel Kids Festival 25-26/1 2019
• Børnedag 23/2 i Vigerslev kirke
• Lederfest og generalforsamling 30/3 2019
• Gospel-kids Pop-up marts 2019
• Sommerlejrdatoer 2019
• DFS på Facebook @DFShovedstaden
OPTÆLLING EFTERÅR 2018

•
•

DFS på landsplan vil gerne have en registrering over hvor mange børn/juniorer der
kommer i klubber rundt om i landet.
Derfor beder vi jer om at give en melding om, hvor mange børn/juniorer der har
kommet i gennemsnit i jeres klub her i dette efterår.
I kan maile eller SMS til Jytte Sørensen gerne inden 20. december 2018
jyttess@hotmail.com / mobil: 20 21 06 22.

GOSPEL-KIDS FESTIVAL FREDAG 25. JANUAR - LØRDAG 26. JANUAR 2019
I BETHESDA, RØMERSGADE 17, 1362 KBH K.
Velkommen til Gospel-kids Festival 2019. Det er for alle børn fra 1.-7. klasse, der kan lide at
synge - både dem, der i forvejen har prøvet at synge i børnekor eller Gospel-kids-gruppe, men
også for alle andre, der har lyst til at være med.

•

I år har vi temaet "Som vi er", som vi skal synge og høre om.

•

Tilmelding åbner tirsdag 20. november kl. 12.00

• Tilmelding og flere informationer: gospel-kids.dk

BØRNEDAG LØRDAG 23/2 2019 I VIGERSLEV KIRKE
En dag med aktiviteter og bibelfortælling.
For børn fra 4 år til 3. Klasse
Man møder børn og voksne fra andre klubber i hovedstadsområdet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Program med nærmere informationer kommer senere.

LEDERFEST OG GENERALFORSAMLING 2019
LØRDAG 30 MARTS 2019 I BETHESDA I KØBENHAVN
Er du leder i klub eller på lejr eller med i anden sammenhæng.
Du er hjertelig velkommen!
DFS vil gerne sige tak for at du er frivillig leder i et kristent børne- og juniorarbejde.
Vi starter med frokost, dernæst generalforsamling, undervisning og ledermøde.
•
•
•
•

Temaet for undervisningen er:
VISUELLE HJÆLPEMIDLER I FORKYNDELSEN.
Torben Østermark vil undervise os.
Torben er ansat af OAC Danmark Friluftsmissionen og specialist i at lave visuelle
hjælpemidler i sin forkyndelse af det glade budskab.

GOSPEL-KIDS POP-UP
Gospel-kids Pop-up er et korforløb på 4 søndage i marts 2019.
•

Det foregår i Bethesda, hvor børnene lærer nye Gospel-kids sange.

•

Tre søndage med øvelse og afsluttende optræden ved Københavnerkirkens
gudstjeneste 31. marts 2019 i Bethesda.

•

Aldersgruppe: 1.-7. Klasse

•

Målgruppe: Man behøver ikke have korerfaring. Det er både for drenge og piger.

•

Datoer: Gospel-kids Pop.up foregår fra kl. 13 – 14.15 på disse søndage i marts 2019:
10/3 , 17/3 , 24/3 og optræden 31/3 ved gudstjeneste kl. 11.00

SOMMERLEJRDATOER 2019
Hermed datoerne for næste års sommerlejre!
•

Viggahus i Ganløse 30/6 – 4/7 2019

•

Feddet ved Fakse Bugt 29/7 – 3/8 2019

•

Datoerne vil blive lagt på vores hjemmeside: www.dfskreds.dk/hovedstaden

•

Her kommer også information omkring tilmelding og program mm.

DFS HOVEDSTADEN HAR EN GRUPPE PÅ FACEBOOK.
•

Her finde du begivenheder, der foregår i DFS regi. F.eks lejre, børnedag og juniorlejr.

•

Inviter venner til at synes godt om denne side.

•

Vær med til at sprede nyheder og billeder ved at like eller dele begivenheder

•

Søg efter : @DFShovedstaden
I øvrigt kan du finde hente nyttig information på vores lokale hjemmeside for DFS
Hovedstaden som har adressen:

www.dfskreds.dk/hovedstaden
Her kan du også linke til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler hvor der er mange
relevante sider omkring kurser, undervisning, forkyndelse, lege og hobbyaktiviteter.
Søg efter: soendagsskoler.dk

”VI

ELSKER, FORDI HAN ELSKEDE
OS FØRST!”
JOHANNES BREV KAPITEL 4 VERS 19.

-Vi skal fejre jul og fejre at Jesus blev menneske her på jorden.
-Gud elskede verden så meget at han sendte sin søn.
-For at enhver, der tror på Jesus ikke skal fortabes men have evigt liv.

Kredsbestyrelsen ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.
Tak for din tjeneste i klubben og for din frivillige indsats.
Du ønskes Guds velsignelse over din tjeneste.

