
 

 

Beretning for Holstebrokredsens søndagsskoler for 2021. 

Det er forår, dagene bliver lysere. Også året 2021 blev lysere og bedre end 2020 

med hensyn til muligheder for at holde sommerlejre. 

Jeg lovede ved sidste generalforsamling den 18. august, at der skal lyde et stort 

hurra, for at der atter blev holdt sommerlejre på Humlum i 2021. 

STORT HURRA, for sommerlejrene.  

Vi planlagde forsigtig en krummedag, nogle børnedage og 2 juniorlejre med en 

enkelt overnatning hver. Disse juniorlejre var lederne så modig at lave til én lejr med 

3 overnatninger. Så det blev en normal lejr-længde.  

I den forbindelse skal der gives en kæmpe TAK til alle lejrchefer og ledere på alle 

vore lejre, det er utrolig dejligt, at så mange vil bruge deres ferie og fritid til gavn for 

de skønne børn og juniorer, som vælger at tage på lejr. 

På Krummedagen deltog 63 børn og voksne. 

Børnedagene, blev til 2 dage med 82 børn i alt. 

Juniorlejren havde 59 juniorer. 

Hvor er det godt at kunne mødes rigtigt igen, også selvom Corona ikke er helt væk. 

Også rundt omkring i søndagsskoler, børneklubber og juniorklubber kan man mødes 

fysisk igen. Vi håber alle er kommet godt i gang igen.  

TAK til jer, der uge efter uge møder op og fortæller børnene om Jesus, så de kan 

lære Ham at kende som deres bedste ven. 

Vi glæder os til at afprøve en påskelejr her den 11.-13. april. I må meget gerne gør 

opmærksom på denne lejr der hvor I boer. 

Tak for forbøn og støtte til DFS´s arbejde. Børnene er både vores og kirkens, ja hele 

kristendommens fremtid. 

 

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen, tak til Anitta for den tid du har brugt i 

bestyrelsen, vi kommer til at savne dig. Og tak til Humlumlejrens bestyrelse, tak 

for jeres samarbejde.  

 

Tusind tak for godt samarbejde til alle. Nu håber vi på et nyt og godt år i DFS. 


