Julehilsen 2019

JULEN ER JESUS!
Julen er en stor fest og fejring af Jesu fødsel. Vi fejrer vores frelser komme her til jorden og det er
noget, der er værd at huske på i julens travlhed.
Vi ønsker jer alle ude i klubberne en fantastisk Jesu fødselsdag og samtidig sige stor tak for jeres
virke i at dele Jesus med børnene i jeres klub eller på jeres lejre!
JUNIOREVENT – En dejlig dag!
Lørdag d. 5. oktober blev der afholdt et skønt og festligt Juniorevent på Hedemølle Efterskole. 94
juniorer deltog og hyggede sig med en masse sjove og spændende aktiviteter.
Billeder kan findes på www.dfskreds.dk/midt/billeder
BEACHFALG TIL JERES ARRANGEMENT?
I kredsen har vi indkøbt 6 beachflag, der har en højde på ca. 3,5 m. Disse kan bruges til at stille
uden for kirken, missionshuset eller hvor man nu skal afholde klub eller et andet arrangement. Det
skaber synlighed for at I er der. Specielt kan disse flag bruges, hvis man laver et særligt
arrangement eller deltager i noget større i fx byen.
Giv os et kald hvis i ønsker at låne et. Hvert kredsbestyrelsesmedlem har 1 flag (dog har Finn 2).
Find oplysninger på bestyrelsen på www.dfskreds.dk/midt/bestyrelsesmedlemmer/
INDBYDELSE TIL VINTERLEJR PÅ KJELSØ
D. 24.-26. 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.
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?’
Indbydelse kommer snarrest! Men vi håber, at I allerede nu vil reservere dagen.

DRENGELEJR I 2020
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev 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 vil helt i starten af det nye år gå 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.
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 hurtigt, når tilmeldingen åbner d. 1. februar 2020
Læs mere på www.inspirationskonference.dk
Glædelig jul til jer alle og Guds velsignelse over jeres store arbejde!
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
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