JULEHILSEN 2018
GLÆDEN I JULEN
Julen er over os og dermed også tiden hvor vi fejre vor frelser Jesu fødsel. Det er en
glædens tid hvor vi samles i hjem og klubber til julehygge og fest. Vi i kredsbestyrelsen
vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og sige jer alle en kæmpe tak for den store
indsats i har lagt i klubber og/eller lejre det sidste år.
INDBYDELSE TIL VINTERLEJR PÅ KJELSØ
D. 25.-27. januar afholder DFS Midtjyllands Børnekreds vinterlejr på Kjelsø. Lejren er
for børn i 1.-5. klasse. Vi håber meget at I vil dele indbydelsen ud i jeres klubber og få
sendt nogle børn afsted. Indbydelsen til lejren er ude nu og kan findes på vores
hjemmeside: www.dfskreds.dk/midt/vinterlejr/
Hvis I har brug for indbydelser på papir, så må I endelig sige til.
KOM TIL LEDERFEST OG GENERELFORSAMLING
Onsdag d. 27. februar 2019 inviterer vi i kredsbestyrelsen alle ledere i klubber og på
årets lejre til en festlig lederfest med undervisning, mad og hygge. Årets
generelforsamling for DFS Midtjyllands Børnekreds vil ligge i forbindelse med
lederfesten. Her vil i kunne høre om, hvad der sker i kredsen mm. Mere info Vil blive
sendt ud og lagt på hjemmesiden snarest.
KREDSBESTYRELSEN
Hvis nogle derude sidder med en tanke om, at det kunne være fedt at være med i
kredsbestyrelsen og/eller gerne vil høre mere om det, så kontakt gerne formand
Sonnich på tlf. 30297743.
OPTÆLLING I KLUBBER
DFS er i gang med en optælling af hvor mange børn vi reelt er i kontakt med. For at
finde ud af dette har vi brug for jeres hjælp.
Vi vil derfor bede jer om at sende antal for hvor mange børn I i gennemsnit er i jeres
klub på en klubdag. Dette må meget gerne gøres hurtigst muligt.

Vi håber, at I har det godt ude i klubberne!
Må Gud velsigne jer og det arbejde I hver især står i.
Husk, at I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller gode ideer.
Mange efterårshilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

