
NYHEDSBREV	  DFS	  HOVEDSTADEN	  OKTOBER	  2017	  
	  

Hej	  alle	  ledere	  og	  medarbejdere	  i	  børne-‐	  og	  juniorarbejdet	  i	  DFS	  Hovedstaden!	  
	  

Her	  kommer	  nogle	  dejlige	  billeder	  fra	  sommerens	  lejre	  hhv	  på	  Viggahus	  og	  	  Fed-‐lejren.	  
Tak	  for	  dejlige	  oplevelser	  	  og	  fælleskab	  -‐	  	  selvom	  det	  snart	  er	  længe	  siden	  J	  J	  J	  .	  

	  

	  

	  
	  
	  

KALENDER:	  
	  

Børnedag	  lørdag	  8	  .oktober	  kl	  10.30	  –	  16.30	  
Er	  nok	  afviklet	  ,når	  dette	  Nyhedsbrev	  er	  tilgængeligt	  på	  hjemmesiden.	  

Håber	  alle	  deltagere	  havde	  en	  god	  og	  sjov	  dag	  !!	  
Der	  vil	  ligge	  billeder	  på	  vores	  hjemmeside.	  

	  
	  

Kulturnat	  i	  Bethesda	  fredag	  14.	  oktober	  2016	  kl	  17.00	  –	  23.00	  
DFS	  har	  dukketeater	  og	  der	  bliver	  leg	  for	  børn	  på	  trapperne	  i	  det	  store	  hus..	  

Der	  er	  også	  rundvisning	  og	  andre	  events.	  
Se	  mere	  under:	  www.bethesda.dk	  

	  
Juniorlejr	  på	  Lyngbyborg	  i	  Allerød	  28.-‐30.	  oktober	  2016.	  

Obs	  der	  kan	  være	  begrænsede	  pladser.	  
Program	  og	  tilmelding	  på	  hjemmesiden	  :	  www.dfskreds.dk/hovedstaden	  

	  
	  



Basar	  i	  Bethesda	  lørdag	  5.	  november	  2016	  kl	  11.00	  –	  16.00	  
For	  børn:	  Dukketeater	  og	  trylleri	  kl	  12	  og	  kl	  13.	  

Fiskedam	  hele	  dagen.	  
	  
	  

Ungledertræning	  lørdag	  18/11	  kl	  18	  –	  søndag	  19/11	  kl	  19	  
Unge	  fra	  8.	  klasse	  t.o.m.	  19	  år.	  

Sted:	  Nordvestkirken,	  Rentemestervej	  109,	  2400	  Kbh	  NV	  
Se	  DFS’s	  hjemmeside:	  www.dfskreds.dk/hovedstaden	  	  eller	  kontakt	  konsulent	  	  

Karen	  Markussen	  mob:	  50	  57	  40	  84	  /mail:	  karen@soendagsskoler.dk	  
	  
	  

Generalforsamling	  og	  lederfest	  mandag	  30.	  januar	  2017	  
hhv	  kl	  17	  -‐18	  og	  kl.	  18.00	  –	  21.30.	  

Lederfesten	  starter	  med	  fællesspisning	  i	  Dammen	  i	  Bethesda.	  
Konsulent	  Berit	  Skødt	  fra	  Århus	  er	  gæst	  og	  fortæller	  om	  hvordan	  vi	  kan	  bruge	  sang	  og	  musik	  i	  

arbejdet	  med	  børn	  i	  klub	  og	  på	  lejr.	  
	  

Venlig	  hilsen	  	  
DFS	  bestyrelsen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


