DFS Nyhedsbrev april 2018
Ungledertræning 25. maj kl 18.00 til 26. maj kl 17.00
Sted: Bethania, Herlevgårdsvej 28, 2730 Herlev
Tilmelding til konsulent : michael@soendagsskoler.dk
Frist for tilmelding er: 18/5 2018.
Kredsbestyrelsen kan godt arrangere kørsel til og fra Nordsjællands Efterskole i
forbindelse med kurset, hvis der er behov.

Velkomstfest for Line Hede.
Line Hede er pr. 15/2 2018 ansat som konsulent på Østsjælland og i København.
Vi glæder os rigtig meget over at Line er kommet !
Line har kontor i Bethesda ved Torvehallerne./ Israels Plads.
Læs mere om Line og hendes baggrund på DFS hovedside:
www.soendagsskoler.dk
Line skriver om sig selv:
• "Jeg vil rigtig gerne møde jer, og I skal være velkommen til at besøge mig i

Bethesda (efter aftale).
• Kom ind og få en snak om, hvordan DFS kan blive mere synlig i København
omkring jeres kirke eller generelt.
• I kan også tage en snak med mig om DFS materialer og få lov at kigge nærmere
på bøger, nodehæfter m.m.
• Skriv eller ring til Line og aftal en tid.
• Hvis I ikke har mulighed for at komme ind til Bethesda, kommer jeg ud til jeres
kirker og klubber med materialer og til en kop kaffe og en snak".

• line@soendagsskoler.dk Mobil: 22 95 25 97

Konsulent Line Hede får sit kaldsbrev af
landsleder for DFS Steen Møller Laursen.

Konsulent Michael Nørgaard giver en
”gave” til Line Hede.

SOMMERLEJRE.
Programmet til sommerens lejre kommer i løbet af de næste uger på mail
og på hjemmesiden.
Tilmelding åbner 28/4 kl 18.00 på hjemmesiden.

Feddet lejren er den 29/7 – 3/8 2018.
Viggahus lejren er 8/7 - 12/7 2018
www.dfskreds.dk/hovedstaden

Mange hilsener fra
Kredsbestyrelsen i DFS hovedstaden..
Bagest fra venstre: Kai Lund, Sofie Christiansen og Amalie Holst Madsen.
Forrest fra venstre: Gustav Jandausch, Majbrit Lund Jessen, Jytte Sørensen
og konsulent Line Hede.

