
Nyhedsbrev vinter 2020 
 
 
 
EN DEJLIG VINTERLEJR! 
I den sidste weekend af januar afholdt vi i kredsen vores årlige vinterlejr på Kjelsø. Det var en stor 
succes med næsten 70 børn og en masse ledere. Du kan se billeder fra lejren på 
www.dfskreds.dk/midt/billeder  
 
GENERALFORSAMLING OG LEDERFEST 2020 
Midtjyllands Børnekreds afholder den årlige generalforsamling og lederfest onsdag d. 26/2- 2020. 
Det kommer til at foregå i Hjørnestenen i Silkeborg (Silkeborg missionshus), hvor vi starter kl. 18 
med at spise sammen.  
 
Det bliver en aften, hvor der ud over den årlige generalforsamling vil være to oplæg/aktiviteter: et 
oplæg for ”ældre” ledere om ’Udnyttelse af ressourcer i klubben, herunder brug af ungledere’ og 
et oplæg for ungledere om ’Hvordan finder jeg de opgaver, der passer til mig?’ 
Se indbydelsen og tilmeld dig på www.dfskreds.dk/midt   
 
INSPIRATIONSDAG I DFS 
Lørdag d. 2. maj afholder DFS en gratis inspirationsdag for frivillige i DFS. Der er begrænset antal 
pladser til dagen, så det er med at være hurtig da tilmeldingen er åben!  
Læs mere på www.inspirationskonference.dk  
 
DRENGELEJR I 2020 
Som nævnt i tidligere vil der i den sidste weekend af august 2020 (28.-30. august) afholdes en 
Drenge-Outdoorlejr. Lejren kommer til at foregå på en lejrplads i Silkeborg Nordskov. Her vil der 
blive bygget og sovet i bivuakker, lavet mad over bål og rigtig drengehygget! Og ja, det er KUN for 
drenge. 
Vi skal til at i gang med den mere detaljerede planlægning så hvis du tænker ”Fedt, det vil jeg da 
gerne være med til”, så kontakt Kredsformand og udviklingskoordinator i DFS Sonnich Thacker på 
30297743 eller sonnich@soendagsskoler.dk. 
 
SOMMERLEJRE 2020 
Igen i år vil der blive afhold 5 lejre på Kjelsø samt en lejr på Dollerup. I vil i klubberne modtage 
indbydelserne når de er klar. Datoerne for lejrene kan findes på www.dfskreds.dk/midt under 
lejrene.   
 
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds 
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich 


